Kompetenscentrum om brottsutsatthet
i samverkan med Länsstyrelsen och
Brottsoffermyndigheten

En konferens om

hatbrott

9 juni kl 8.30-14.30, hotell Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24 Göteborg

Program
8:30 Registrering (kaffe och smörgås)
9:00 Inledning
9:20 Vad gör hatbrott allvarligare än
andra brott? David Brax
10:10 Fika med frukt
10:30 Polisens arbete i Demokrati- och
hatbrottsgruppen, Göran Stanton
11:20 Hbtq-personers utsatthet för
hatbrott, Maria Tillquist
12:10 Lunch (vi bjuder på lunch)

13:10 Antireligiösa hatbrott, Simon
Sorgenfrei
Kort paus
14:00 Stödcentrum för brottsutsatta,
Kristina Gräslund och Magnus Wallenius
14:20 Avslutning
14:30 Konferensen avslutas med fika
			

Anmäl dig här senast den 5 juni

www.socialutveckling.goteborg.se www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland
www.brottsoffermyndigheten.se

Kompetenscentrum om brottsutsatthet
i samverkan med Länsstyrelsen och
Brottsoffermyndigheten

Medverkande
David Brax, Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet
David Brax doktorerade i praktisk filosofi vid Lunds universitet 2009 och är nu post-doktor på Centrum
för Europaforskning, Göteborgs universitet. David har forskat om moral- och rättsfilosofiska perspektiv
på hatbrott och hatbrottslagstiftning sedan 2011. Dagens föreläsning handlar om vad som gör hatbrott
allvarligare än andra brott.
Göran Stanton, Demokrati- och hatbrottsgruppen, Polisen Stockholm
Göran Stanton är polisinspektör och arbetar sedan 2011 som utredare på Demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm. Demokrati - och hatbrottsgruppen har startat samverkansgrupper med flertalet
trossamfund i i Sverige, Afrosvenskarnas riksförbund och romska föreningar. Göran arbetar både nationellt och internationellt med hbtq-frågor och under dagens föreläsning berättar han bland annat om sina
erfarenheter från arbetet i hbtq-gruppen inom Polisen och av att få upp hbtq-frågan på dagordningen
inom Polisen.
Maria Tillquist, RFSL:s brottsofferjour
Maria Tillquist är socionom och arbetar på RFSL:s brottsofferjour. Maria har lång erfarenhet av att möta
hbtq-personer utsatta för hatbrott samt av att erbjuda råd och stöd till andra professionella. Dagens föreläsning handlar om hbtq-personers utsatthet för hatbrott med fokus på konsekvenser och bemötande.
Kristina Gräslund och Magnus Wallenius, Stödcentrum för brottsutsatta
Kristina Gräslund, socionom och Magnus Wallenius, jurist med beteendevetenskaplig grund, presenterar
den verksamhet de arbetar i, Stödcentrum för brottsutsatta. Stödcentrum för brottsutsatta är en kommunal verksamhet som vänder sig till personer boende i Göteborg. Målgruppen är brottsutsatta, vittnen och
deras närstående.
Simon Sorgenfrei, Nämden för statligt stöd till trossamfund
Simon Sorgenfrei är lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och verksam som lärare i religonsvetenskap och vid polisutbildningen. Simon undervisar och forskar huvudsakligen kring islamrelaterade frågor. 2016-2017 är Simon deltidsanställd som projektforskare på Nämnden för statligt stöd till
trossamfund. Han har där i uppdrag att ta fram dels kunskapsmaterial som rör växande religiösa minoriteter med rötter i krigens Syrien och Irak, dels en övergripande rapport om islam och muslimer i Sverige.
Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Social resursförvaltning Göteborgs Stad i samverkan med
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