Nationella Brottsofferveckan
– en vecka med fokus på brottsdrabbades rättigheter och behov
Program 20-24 februari 2017
Måndag 20 februari, kl. 13.00-15.00

Tisdag 21 februari, kl. 13.00-15.00

Vad händer med brottsdrabbade när rättsstaten krackelerar

Hotet mot företagarna och företagandet

Under det senaste året har frågor som rör brott och otrygghet diskuterats i allt
större utsträckning. Bakgrunden är bl.a. situationen inom polisen med vikande
resultat när det gäller såväl andelen uppklarade brott som antalet genomförda
DNA-prover, nykterhetskontroller och utfärdade ordningsböter osv. Dessutom
får de som drabbats av brott inte alltid sina rättigheter tillgodosedda i form av
hjälp, stöd och skydd. Vad innebär detta för de drabbade och vilka blir konsekvenserna för det allmänna rättsmedvetandet?

Många företag rapporterar om ökade problem med kriminalitet. Det handlar
om hot, våld och rån. Framför allt är det i utsatta områden som problemen med
brottslighet är så stora att många företag överväger att flytta eller lägga ned sin
verksamhet. För några veckor sedan gick företagarna i Husby centrum i nordvästra Stockholm samman i en protestaktion. Under en dag stängde butikerna
för att visa sitt missnöje mot brottsligheten i området. Vad innebär hotet mot
företagarna och företagandet? Vad kan göras för att vända situationen?

Medverkande:
JO Cecilia Rehnfors (Justitieombudsmännen)
Chefredaktör Stefan Wahlberg (Dagens Juridik)
Ordförande Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Medverkande:
Ordförande Salam Kurda (Husby företagarförening)
Kommunikationschef Andreas Åström (Stockholms Handelskammare)
Kommunpolitiker Ole-Jörgen Persson (M)

Torsdag 23 februari, kl. 13.00-15.00

Fredag 24 februari, kl. 13.00-15.00

Våldtäkt – om de drabbades situation då och nu

Skolan – en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga

Eine Johansson, född 1933, är en av Sveriges första kvinnliga poliser. I en nyutkommen bok beskriver hon sitt arbete som sexualbrottsutredare i övre Norrland
under 1950- och 1960-talet. Utifrån Eines erfarenheter förs ett kritiskt samtal
om dåtidens syn på sexualbrott och polisarbete i en helt manlig miljö. Vad har
hänt sedan dess och vilka erfarenheter kan vi dra från Eines historia.

Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av
de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många barn och ungdomar är otrygga i skolan, framför allt i
omklädningsrum och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå? Hur kan skolan
bli säkrare och tryggare? Vad krävs för att skolorna ska kunna säkerställa att de
drabbade får hjälp, stöd och skydd?

Medverkande:
F.d. kriminalkommissarie Eine Johansson
Inspektör Ulrika Hammarin (Polisregion Stockholm)
Ordförande Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige)
Ordförande Julia Östfeldt (Föreningen Tillsammans)

Medverkande:
Socionom och kurator Ann Hellströmer
Lärare m.m. Claes Jenninger
Arkitekt Linus Sundin Eriksson (Link arkitektur)
Kriminolog Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Plats
Norra Latin, Stockholm

Anmälan
info@tryggaresverige.org
Ange vilket/vilka seminarier din anmälan gäller.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn-principen råder!

Kostnadsfritt!

Seminarierna är kostnadsfria,
men ej utnyttjad plats debiteras 500 kr.

Läs mer om Brottsofferveckan på www.tryggaresverige.org

Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-29 20 00, info@tryggaresverige.org

www.hsop.se

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till

