ANMÄLAN

Internationella Brottsofferdagen

Internationella Brottsofferdagen 2011
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tisdag 22 februari 2011 kl. 8.30 – 16.00

Tisdag 22 februari 2011
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. Brottsoffers röster
   2. Barns möte med rättsväsendet (CURE)
   3. Kan man bli sjuk av ord?
   4. Fyra nyanser av våld
   5. Språk, etik och bemötande inom
		 rättsväsendet
   6. Bättre bemötande av sexualbrottsoffer
		 i rättsväsendet
   7. Våldets olika perspektiv - barn, mamma, pappa
   8. Hedersrelaterat liv, förtryck och våld
   9. Barnsexturism - kommersiellt sexuellt
		 utnyttjande av barn
 10. Machofabriken - nya perspektiv på arbete med
		 unga brottsoffer
Anmälan
Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat
och de brukar ta slut fort så vänta inte – anmäl dig snarast och senast
fredag 11 februari 2011!

Tid
Tisdag 22 februari 2011 klockan 8.30 – 16.00
Plats
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Brott utan
gränser

Kostnad
Ingen avgift tas ut för deltagande. Morgon- och eftermiddagskaffe .
ingår liksom en pausfrukt. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kr. .
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 och gärna 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: Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten,
Box 470, 901 09 Umeå
Anmälningarna registreras i den ordning de kommer till Brottsoffermyndigheten. Du får en bekräftelse 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, detta meddelas
i bekräftelsen. OBS! – ta med bekräftelsen, den gäller som inträdesbiljett! Om du får förhinder, ber vi dig avboka din plats snarast och
senast onsdag 16 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

2011

Brott utan gränser
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad
ideella organisationer etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. I år sker
det för tolfte gången.
Varje brott är en handling som har överträtt lagens
gräns för vad samhället tolererar. Nya tekniker och
brottstyper utmanar gränser på nya sätt. Spåren av
brott på Internet kan vara omöjliga att radera och brotten riskerar därför att bli tidsmässigt utan gräns. De
bromsas heller inte av någon nationell gräns utan kan
spridas över världen. Brottet människohandel förutsätter numera inte att offret har förts över nationella
gränser, men exploateringen skapar oavsett detta ofta
en upplevelse av gränslös utsatthet. Många av offren
för både människohandel och IT-relaterade brott är
barn. Särskilt för dem kan brotten sätta traumatiska
spår som riskerar bli utan gräns.
Förmiddagens föreläsare är en österrikisk domare med
expertkompetens om bemötande av barn och kvinnor
som varit extremt utsatta. Hon har också erfarenheter
av internationella uppdrag, bland annat i Specialdomstolen för Sierra Leone. Eftermiddagens föreläsningar
börjar med en historisk tillbakablick på gränserna för
brott och brottsoffer. De fortsätter med utmaningar
och möjligheter för att utreda IT-relaterade brott respektive människohandel för att ge offren upprättelse.
Ett rikt utbud av seminarier eller workshops ifrågasätter olika gränser, bland annat utifrån värderingar,
val av perspektiv eller vilka som uppfattas ha behov av
stöd.
Justitieministern medverkar i programmet, denna
gång med ett anförande vid dagens början. Den avslutas traditionsenligt med en ljusmanifestation, ett ständigt inslag i den Internationella Brottsofferdagen var
än den högtidlighålls.

PROGRAM

Förmiddag

Eftermiddag

8.30

Registrering och kaffe med smörgås

9.00

Välkomstord
Margareta Bergström, generaldirektör,
Brottsoffermyndigheten

9.10

Inledningsanförande
Justitieminister Beatrice Ask

9.30

Victims beyond boundaries
Renate Winter, österrikisk domare med flera expertkompetenser och internationella uppdrag

10.15 Paus med frukt
10.45 Parallella seminarier, tio olika att välja på!
1
Brottsoffers röster – reaktioner, behov och
erfarenheter av stöd
Ann Hanbert, Tryggare Mänskligare Göteborg,
Ulla-Britt Wennerström, Sociologiska institutionen,
Göteborgs universitet och Olof Semb, Institutionen
för klinisk vetenskap, Umeå universitet
2
Barns möte med rättsväsendet – rättigheter
och respekt. Erfarenheter från CURE-projektet
Anna Wergens och Anna Sigfridsson, jurister och
projektledare, Brottsoffermyndigheten
3

Kan man bli sjuk av ord? Barns berättelser om
utsatthet för våld mot själen
Karin Johansson, utredare, leg. psykolog, BRIS

4

Fyra nyanser av våld – workshop om
parrelationer, kön, sexualitet, makt och våld
Med skådespelarna Carl-Johan Karlsson, Emelie
Florén, Aleksandra Lundberg och André Nilsson.
Samtalsledare är Carin Holmberg och Sofia Kuno
från RFSL:s brottsofferjour

5

6

7

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 att stärka gränssättningarna mot brott och till att riva gränser som hindrar
stöd och upprättelse för brottens offer!

PROGRAM

Språk, etik och bemötande inom rättsväsendet
- om brytning, dialekter och fördomar
Niklas Torstensson, lektor, Institutionen för
kommunikation och information, Högskolan i Skövde
Bättre bemötande av sexualbrottsoffer i
rättsväsendet – presentation av ett webbaserat
utbildningsmaterial
Maria Königsson, jurist, Brottsoffermyndigheten
och Monica Burman, docent, Juridiska institutionen,
Umeå universitet
Våldets olika perspektiv – barn, mamma, pappa.
En kartläggning om barn som upplevt våld och
deras föräldrar
Anneli Almgren, verksamhetsansvarig, Haninge
Kvinnojour, Inger Ekbom, socionom, leg. psykoterapeut, Rädda Barnen, Anders Lindblom, Manscentrum i Haninge, Helena Rooth, kvinnofridssamordnare, Tyresö och Anders Sandberg, ordförande,
Rikskriscentrum för män

8

Hedersrelaterat liv, förtryck och våld
– utifrån både tjejernas och killarnas perspektiv
Dilek Baladiz, socionom, författare, projektledare för
Projekt Hedra, Länsstyrelsen i Stockholms län

9

Barnsexturism – kommersiellt sexuellt
utnyttjande av barn i samband med resande
Lisbeth Tolfes och Liz Berglund, kriminalinspektörer,
IT-sektionen vid Rikskriminalpolisens grupp mot
sexuella övergrepp och Helena Karlén, generalsekreterare, ECPAT Sverige

10

Machofabriken – nya perspektiv på arbete
med unga brottsoffer och metoder för att
arbeta förebyggande mot våld. Film och
praktiska övningar
Lisa Malmberg, koordinator för samarbetsprojekt
mellan SKR, Roks och Män för jämställdhet

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

12.00 LUNCH på egen hand

13.15 Om brottsoffers ställning förr och nu
Marie Lindstedt Cronberg, docent vid Historiska
institutionen, Lunds universitet
13.45 Kulturinslag
13.55 Internet – laglöst land? Möjligheter och
utmaningar i Internet-relaterade utredningar
Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie och biträdande
sektionschef vid Rikskriminalpolisens IT-brottssektion
14.40 Paus med kaffe och kaka
15.05 Människohandel – gränslös exploatering
Lise Tamm, vice chefsåklagare vid Internationella
åklagarkammaren Stockholm
15.50 Ljusceremoni
16.00 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

