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Måndag 22 februari 2010
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Namn:..........................................................................
Organisation/myndighet:.............................................
.....................................................................................
Adress:.........................................................................
Postadress:..................................................................
Telefon:........................................................................
Telefax:.........................................................................
E-post:.........................................................................
Jag vill delta i följande seminarium,
kryssa för ett alternativ!
   1. Brottsskadeersättning idag och imorgon
   2. Synlig och osynlig
   3. Vem är förövaren?
   4. Offren i det barnpornografiska materialet
   5. Gränsöverskridande stöd
   6. Papperslösa som brottsoffer
   7. Barnmisshandel
   8. Det handlar om kärlek
   9. Utbildning för kvalificerad kompetens
 10. Täckmantel: äktenskap

Anmälan
Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat så vänta inte – anmäl dig snarast och senast måndag
15 februari 2010!

Tid
Måndag 22 februari 2010 klockan 8.30 – 16.20
Plats
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Vem tar ansvar
för våldet?

Kostnad
Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe
ingår liksom en pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras med 500
kronor för att täcka administrativa kostnader.
Frågor?
Mari Printz Norell, tel: 090 – 70 82 33, e-post: mpn@brom.se
Gudrun Nordborg, tel: 090 – 70 82 32, e-post: gno@brom.se

Anmäl dig enklast direkt via:
www.brottsoffermyndigheten.se/kalendarium
Alternativt kan anmälan göras per e-post, fax eller brev till:
E-post: anmal@brom.se
Fax: Brottsoffermyndigheten, 090-17 83 53
Brev: Anna-Lena Dahlgren, Brottsoffermyndigheten,
Box 470, 901 09 Umeå
Anmälningarna registreras i den ordning de kommer
Brottsoffermyndigheten tillhanda och bekräftelse skickas till
dig inom några dagar. På de parallella seminarierna är platstillgången begränsad. Om det inte finns plats för dig på det
seminarium du valt får du plats på ett annat seminarium, detta
meddelas i bekräftelsen. OBS! – ta med bekräftelsen, den gäller
som inträdesbiljett! Om du får förhinder, avboka din plats senast
onsdag 17 februari!

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon: 090-70 82 00. Fax: 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

Dagens program arrangeras av
Brottsoffermyndigheten i samarbete med
ett antal ideella organisationer som också
agerar för brottsoffer i Sverige

2010

PROGRAM

Vem tar ansvar för våldet?
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker
det för elfte gången.

8.30

Registrering och kaffe med smörgås

9.00

Välkomstord och utdelning av Brottsoffermyndighetens
utmärkelse för 2009
Margareta Bergström, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Presentation av samarrangerande organisationer

Den som har begått ett våldsbrott ska också ta ansvar
för våldet. Det är en grundtanke i vårt rättssystem liksom i många behandlingsmodeller. Det är en grundtanke som också ska avlasta brottsoffret känslor av
ansvar och skuld. För att förverkliga detta krävs såväl
ansvar som kompetens från många, inte minst från
yrkesverksamma inom rättsväsendet och i behandlingsarbete. Många professionella aktörer inom dessa
arenor har mycket att lära av varandra.
Förmiddagens föreläsare representerar Alternativ till
Vold i Norge, som arbetar med behandling av dem som
utövat våld i nära relation, och Projekt Karin i Malmö,
som syftar till att vidareutveckla utredningsarbete och
bemötande i ärenden om våld i nära relation. För båda
dessa handlar det i en majoritet av fallen om en mans
våld mot ”sin” kvinna.
I ett rikt utbud av seminarier finns ett fokus på ansvar
för olika former av våld via behandlings- och bemötandefrågor liksom frågor om brottsskadeersättning.
Alla behöver ta ansvar för att motverka fördomar. I
Sverige och övriga Europa märks ett ökande antal
hatbrott, som kan bottna i varierande fördomar och
därmed kräver ansvar genom stärkta insikter om
dem. Vi uppmärksammar islamofobin, dess ord och
handlingar. Vi uppmärksammar också en vanlig men
enligt många förbisedd grupp av brottsoffer via nya
forskningsrön om mäns och pojkars upplevelser av
att själva vara offer för våld. Sist men inte minst knyts
grundtankarna om ansvar an till barn som brottsoffer
och användningen av sakkunniga i rätten. Enligt traditionen ger justitieministern ett avslutningsanförande
innan det allra sista momentet; en ljusmanifestation.
Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom polis och övrigt rättväsende, socialtjänst,
hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till
forskare och politiker.
Välkommen att inspireras till ett förstärkt ansvarstagande för våldets olika offer!

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

PROGRAM

Förmiddag

9.20

Utmaningar i att markera ansvar för våld i nära 		
relationer - om bemötande av våldsutövare och offer
Marius Råkil, specialist i klinisk psykologi och chef för 		
Alternativ til Vold, ATV, Oslo, Norge

10.00 Projekt Karin - utveckling och erfarenheter
Anna Gustafsson, projektledare, Polismyndigheten i Skåne
och Margot Olsson, Malmö stads kvinnofridssamordnare
10.40 Paus med frukt
11.05 Parallella seminarier, tio olika att välja på!
1

Brottsskadeersättning idag och imorgon
Per Rubing, brottsskadechef, Brottsoffermyndigheten

2

Synlig och osynlig - kvinnor som offer och aktörer i
människohandelskedjan. Hur förståelser formar 		
möjligheter att agera
Jenny Westerstrand, jur dr, Uppsala universitet

3

Vem är förövaren? Arbete inom kriminalvården för att
förhindra återfall av sex- och relationsbrottsdömda
Hanna Harnesk, leg psykolog inom Kriminalvården

4

Offren i det barnpornografiska materialet
Björn Sellström, inspektör, Rikspolisstyrelsens IT-sektion, 		
Stockholm

5

Gränsöverskridande stöd – språk, kultur och etnicitet
i brottsofferstödet
Göran Thornadtsson, projektledare och Eva Larsson, 		
generalsekreterare, Brottsofferjourernas Riksförbund

6

7

Papperslösa som brottsoffer
Anne Sjögren, samordnande sjuksköterska, Rosengrenska,
Röda Korset, Göteborg
Barnmisshandel: ”En fyrkantig himmel”, en film
ur barnets perspektiv och samtal kring följderna av 		
långa handläggningstider
Karin Blomgren, handläggare och expert på frågor som rör
barn och våld och Åsa Landberg, leg psykolog och leg psykoterapeut, Rädda Barnen

8

Det handlar om kärlek – ett samverkansprojekt mot 		
hedersrelaterat våld
Sara Müling, projektledare, Rädda Barnens regionkontor i
Norrköping och Närpolisen i Norrköping

9

Utbildning för kvalificerad kompetens för poliser som
utreder brott mot barn
Birgitta Engberg, poliskommissarie och Erik Norrman, 		
åklagare och lektor, Polishögskolan, Stockholm

10

Täckmantel: äktenskap – kvinnojourernas erfarenheter
av fru-import
Angela Beausang, ordförande för ROKS

12.15 Lunch på egen hand

Eftermiddag
13.30 Islamofobi i ord och handling
Mattias Gardell, innehar professor Nathan Söderbloms professur i
jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet
14.10 Kulturinslag
Jazz med Sofie Norling, sång och David Lindberg, kontrabas
14.20 Det manliga våldets former och konsekvenser
Marie Nordberg, forskare vid Karlstads universitet och
Claes Ekenstam, docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet
15.00 Paus med kaffe och kaka
15.20 Barn i mötet mellan norm och vetenskap rättväsendets hantering av psykologiska faktorer
Anna Kaldal, doktorand vid Juridiska institutionen, Stockholms
universitet och Clara Hellner Gumpert, med dr och forskare vid
Karolinska Institutet, rättspsykiater och specialist i barnpsykiatri
16.00 Avslutningsanförande
Justitieminister Beatrice Ask
16.15 Ljusceremoni
Ca 16.20 Slut för denna gång…

Dagens program arrangeras
av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:
• Barnens Rätt i Samhället, BRIS
• Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
• ECPAT Sverige
• Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
• RFSL:s brottsofferjour
•Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
• Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS
• Rädda Barnen
• Svenska Röda Korset
• Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

