INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN 2012

Kunskap och
konsekvens
Onsdag 22 februari 2012
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Välkommen
Brottsoffermyndigheten har tillsammans med en rad ideella organisationer etablerat en
tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. Årets program är det
trettonde, ett både positivt och negativt laddat tal.
En uppenbart negativ bakgrund till dagen är att brott begås. Det är också negativt att de
som blivit offer riskerar att bli dåligt bemötta. En klart positiv bakgrund är däremot att
kunskapen om hur detta kan förändras växer. Programmet vill förmedla ny kunskap om
olika aspekter av bemötande. Sådan kunskap ökar rättssäkerheten genom bättre bevisning och bevisvärdering, stärker förtroendet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten
och breddar möjligheterna för hjälp- och stöd från ideellt aktiva. Det är kunskap som ger
positiva konsekvenser, skapar tillit och ytterst kan få brottspreventiva effekter.
Dagen har en efterlängtad internationell gäst, Allan Wade, forskare och terapeut från
Kanada. Han föreläser om betydelsen av språkbruk och ordval i samtal om eller beskrivning av övergrepp, respektive om vikten av att uppmärksamma brottsoffers motstånd.
Dessa sammanflätade teman ingår i den responsbaserade modell som Allan Wade utvecklat och som har betydelse för alla som möter brottsoffer.
Offren efter diskoteksbranden år 2000 i Göteborg erbjöds stödinsatser som följts upp
ett decennium senare. De samlade erfarenheterna intresserar många, bl.a. norska myn-

digheter efter dåden på Utøya, också uppfattade som en katastrof på grund av antalet
drabbade. Men även ett enskilt brott kan vara en katastrof. Många sådana ogärningar
kan dessutom ingå i en kategori av frekventa brott. Programpunkten ”Dödsorsak kvinna”
fokuserar detta i ett unikt projekt.
Ett rikt utbud av seminarier fyller på med kunskap om särskilda utsattheter och behov
för dem som är unga respektive har en funktionsnedsättning. Dagen avslutas traditionsenligt med en ljusmanifestation, ett ständigt inslag i den Internationella Brottsofferdagen
var än den högtidlighålls.
Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom polis och övrigt rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till forskare och
politiker.
Välkommen att inspireras av nya kunskaper för att öka de positiva konsekvenser som ett
kompetent bemötande ger!

Margareta Bergström
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN 2012
PROGRAM
08.30 Registrering och kaffe med smörgås
09.00 Välkomstord
Margareta Bergström, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

10.45

PARALLELLA SEMINARIER, ÅTTA OLIKA ATT VÄLJA PÅ!

09.10 Inledningsanförande
Martin Valfridsson, statssekreterare, Justitiedepartementet

1. Kan barn vara trovärdiga vittnen? Återhämtning av minnesbilder vid förhör och
vittneskonfrontationer
Gunilla Fredin, verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten i Skåne, som disputerat på
avhandlingen Children as eyewitnesses - memory recall and face recognition.

09.30 Telling it Like it Isn’t. Language and Social Responses to Violence
(föreläsning på engelska) Allan Wade, forskare och terapeut från Kanada som har
utvecklat en responsbaserad modell för samtal om våld och övergrepp

2. ”Min kropp tillhör Rosengård”. Unga sexualbrottsoffers utsatthet och möte 		
med rättsväsendet
Ulrika Rogland, kammaråklagare, Malmö.

10.15 Paus med frukt

12.00 LUNCH på egen hand

3. Nerslagen. En film om Ann Hellströmers metod att lyfta unga brottsoffer
Filmpremiär och diskussion. Filmen handlar om Anns metod att stödja och stärka
unga brottsoffer. I filmen intervjuas Ann och flera av de unga brottsoffer och kollegor
som hon har arbetat med genom åren.
Ann Hellströmer, socialarbetare och konsult och Markus Andréasson, filmproducent.

13.15 Small Acts of Living. Honouring Victim´s Resistance in Criminal Justice, Child
Protection and Social Services Work
(föreläsning på engelska) Allan Wade

4. Pojkidrottens machokultur och unga brottsoffer – finns det samband?
Jesper Fundberg, lektor, Lärande och samhälle, Malmö högskola, som disputerat på
avhandlingen Kom igen, gubbar! - om pojkfotboll och maskuliniteter.

13.55 Som att lägga ett pussel
Uppföljning tio år efter diskoteksbranden i Göteborg. Reflektioner kring narrativt
arbete och återhämtning.
Ann Hanbert och Lars Åke Lundberg, socionomer, Göteborgs stad tillsammans med
Lars Rönnmark, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

5. Hbt & heder, unga hbt-personer utsatta för hedersrelaterat våld
Hedvig Nathorst-Böös, RFSL ungdom.

10.45 Parallella seminarier, åtta olika att välja på!

14.40 Paus med kaffe och kaka
15.05 Dödsorsak: Kvinna
Världspremiär för webbplatsen www.causeofdeathwoman.com, en unik journalistisk granskning av våld mot kvinnor runt om i världen inklusive Sverige. SKR driver
projektet med medel från bl.a. Sida. Webbplatsen kommer i mars 2012 att lanseras
i Washington på 2nd World Conference of Women’s Shelters.
Karin Alfredsson och Kerstin Weigl, journalister, och Linda Forsell, bildjournalist
15.50 Ljusceremoni
16.00 Slut för denna gång…
				

Anmälan se nästa sida >>>

6. Att synliggöra det till synes onsynliga, smygpremiär för utbildningsfilmer
Samhällets stöd fokuserar mer på kvinnas funktionsnedsättning än på att hon blivit
utsatt för våld. Kunskap krävs för att våga se och fråga om det till synes osynliga.
Denise Cresso och Anjelica Hammersjö, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke
Diakoni.
7. Tillfälligt uppbrott – unga berättar
Att unga rymmer eller kastas ut hemifrån är vanligare än man tror. Dessa ungdomar är
dessutom ofta utsatta för brott. Hur upplever de stöd och uteblivet stöd från samhället?
Yvonne Sjöblom, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, som disputerat på avhandlingen På väg ut - när ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur
socialtjänstens perspektiv, och Karin Blomgren, Rädda Barnen.
8. Skyddsnät. ”Man har rätt till en massa saker som jag inte visste”
Metoder för att informera om rättigheter och diskutera brottsutsatthet med ungdomar.
Johanna Karlsson, Rädda Barnen och Louise Forsberg, Brottsofferjourernas Riksförbund, nationella projektledare för Skyddsnät.

INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN 2012
ANMÄLAN
-till Internationella Brottsofferdagen, onsdag 22 februari 2012 kl. 8.30–16.00
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Anmälan är obligatorisk och bindande. Antalet platser är begränsat och brukar ta slut fort,
så vänta inte – anmäl dig snarast och senast fredag 10 februari 2012!

Dagens program arrangeras av Brottsoffermyndigheten
i samarbete med:

Anmäl dig enklast och gärna direkt genom att klicka på denna länk

• Barnens Rätt i Samhället, BRIS

www.brottsoffermyndigheten.se/kalendarium
Välj ett av de åtta parallella seminarierna:

• Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
• ECPAT Sverige

1. Kan barn vara trovärdiga vittnen?

• Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

2. ”Min kropp tillhör Rosengård”

• RFSL:s brottsofferjour

3. Nerslagen

• Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

4. Pojkidrottens machokultur
5. Hbt & heder
6. Att synliggöra det till synes osynliga
7. Tillfälligt uppbrott
8. Skyddsnät
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 15 februari!
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

• Rädda Barnen
• Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

