Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till

Nationella Brottsofferveckan
– en vecka med fokus på brottsdrabbades rättigheter och behov
Program 15-19 februari 2016
Tisdag 16 februari, kl. 13.00-15.00

Mäns utsatthet för våld i nära relation – vad vet vi och vad görs?

Våldtäkt – en kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga

Sedan flera decennier har frågor som rör mäns våld mot kvinnor och brottsutsatta
barn varit på den politiska agendan. Detta har medfört en rad reformer i syfte att
förbättra hjälpen och stödet till dessa utsatta grupper. Trots detta får långt ifrån
alla utsatta kvinnor och barn sina rättigheter tillgodosedda. Under den senaste
tiden har även ett angränsande ämne börjat uppmärksammas, nämligen mäns
utsatthet för våld i nära relationer.

I juni 2013 våldtogs Emma av en kille hon träffat på krogen. Emma anmälde
händelsen till polisen, men trots att hon kunde peka ut gärningsmannen lades
utredningen ned med motiveringen ”brott kan ej styrkas”. Fallet är dessvärre inte
unikt. Varje år polisanmäls 6 300 våldtäkter. Av dessa klaras ca 20 procent upp,
och ännu färre fälls i domstol.

Vid seminariet presenteras resultaten från en kartläggning av polisens utredningsarbete vid denna typ av brott. Vidare diskuteras skillnader vad gäller
utsatthet för våld mellan kvinnor och män samt vad som görs för denna grupp.
Medverkande:
Utredare Anna Frenzel (Brå)
Ordförande Sören Sanz (Akillesjouren)
Brottsförebyggare Anna-Karin Sundén (Sollentuna kommun)
Ordförande Eva Solberg (Moderatkvinnorna i Stockholm)

Onsdag 17 februari, kl. 13.00-15.00
Människohandel i det nya Europa – hinder och möjligheter i det
fortsatta arbetet
Människohandel är idag kriminaliserat i samtliga EU-länder. Det är därmed straffbart att sälja, köpa eller medverka till handel med människor. Men
verksamheten pågår ändå. En anledning kan vara att det finns många fattiga
människor med begränsade rättigheter och avsaknad av trygghet.
Vid seminariet redogörs för människohandelns komplexitet och utmaningar i
det nya Europa. Hur kan människohandel bekämpas och vilka hjälp, stöd och
skyddsinsatser kan erbjudas de drabbade?
Medverkande:
Samordnare Ninna Mörner (Plattformen Civila Sverige mot människohandel)
Jur.kand. Madeline Sundell (Frälsningsarmén)
Utvecklingsledare Endrit Mujaj (Länsstyrelsen Stockholm)
Nationell samordnare Patrik Cederlöf (Länsstyrelsen Stockholm)
Nationell rapportör Kajsa Wahlberg (Polismyndigheten)

Vid seminariet presenteras resultaten från en kartläggning av polisens utredningsarbete vid denna typ av brott. Vidare diskuteras vilken förmåga i form av
resurser, utbildning och organisation som krävs för ett framgångsrikt arbete?
Medverkande:
Ordförande Emma Blomdahl (Föreningen Tillsammans)
Vice chefsåklagare Anneli Hanström (City åklagarkammare)
Personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Tryggare Sverige)
Vårdenhetschef Monika Hartig (Södersjukhuset)
Verksamhetsutvecklare Anna Lindström (Polismyndigheten)
Vice ordförande Annika Hirvonen (Justitieutskottet, MP)
Ledamot Roger Haddad (Justitieutskottet, L)

Torsdag 18 februari, kl. 13.00-15.00
Kvinnors utsatthet för våld i nära relation – ett olösligt problem?
Trots de senaste årens intensiva arbete med att förebygga brott i nära relationer
drabbas fortfarande många kvinnor av brott av en man som de har eller har haft
en nära relation med.
Vid seminariet diskuteras om centrala aktörer som polis, socialtjänst och hälsooch sjukvård har den faktiska förmåga som krävs för att bedriva ett professionellt arbete inom detta område? Vilka hinder och möjligheter finns? Är det ett
olösligt problem, eller vad krävs för att en gång för alla gå från ord till handling?
Medverkande:
Professor Gun Heimer (NCK)
Vice ordförande Beatrice Unander-Scharin (Roks)
Jur.kand. Sanna Bergenheim (UN Women nationell kommitté Sverige)
Utvecklingsledare Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland)
Personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Tryggare Sverige)

Fredag 19 februari, kl. 13.00-15.00
Anhöriga till våldsdödade – ett samtal om sorg och omsorg
Varje år dödas cirka 80 personer i Sverige till följd av grova våldsbrott. Antalet
anhöriga uppgår till mångdubbelt fler. Trots de senaste decenniernas uppmärksamhet på brottsdrabbade är anhöriga till våldsdödade fortfarande en bortglömd
grupp i samhället.
Vid seminariet beskriver några anhöriga till våldsdödade sina tankar efter att ha
drabbats av det värsta som kan hända. Vidare diskuteras erfarenheter av mötet
med centrala aktörer som t.ex. rättsväsende, hälso- och sjukvård och media.
Medverkande:
Leg. Psykolog Björn Lagerbäck
Språkrör Ewa-Britt Gabrielsen (Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV)
Anhörig Carina Höglund (RAV)
Stiftsadjunkt Katarina Tingström (Svenska Kyrkan)
PO Ola Sigvardsson (Allmänhetens Pressombudsman)

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

Måndag 15 februari, kl. 13.00-15.00

