NATIONELLA BROTTSOFFERVECKAN
PROGRAM 17–20 FEBRUARI 2013
Måndagen den 18/2
Namn: Situationen för brottsdrabbade – idag och i framtiden
Tid: 09.00-11.00
Innehåll: Kriminalpolitiken i Sverige har under lång till präglats av ett
gärningsmannaperspektiv, där brottsdrabbades situation har stått i skymundan. Under de
senaste decennierna har ändock omtanken om och intresset för brottsoffer stadigt växt,
bland annat till följd av kvinnorörelsens arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor.
Frågan är – hur ser det ut idag och var ska fokus ligga för framtiden?
Medverkande: Magnus Lindgren (brottsofferforskare), Eva Larsson (generalsekreterare BOJ),
Angela Beausang (ordförande ROKS), Ewa Thalén Finné (justitieutskottet, M), Kerstin Haglö
(justitieutskottet, S)
Måndagen den 18/2
Namn: Gatuvåldets konsekvenser
Tid: 13.00-15.00
Innehåll: Gatuvåld är på flera sätt ett stort problem. Hur ser omfattningen och karaktären
ut? Förändringar över tid? Vilka blir konsekvenserna för någon som drabbas? Det är några av
de frågos som belyses vid detta seminarium.
Medverkande: Sören Sanz (vårdadmin. Södersjukhuset), Frida Sundén (vice ordf. Väsby mot
våld), Anton Abele (justitieutskottet, M), Arhe Hamednaca (justitieutskottet, S)
Tisdagen den 19/2
Namn: Brott i nära relation – ett olösligt problem?
Tid: 09.00-11.00
Innehåll: I Sverige dödas i genomsnitt 20 kvinnor varje år av en närstående. Utöver de 20
kvinnor som varje år blir dödade är det oerhört många fler som blir utsatta för våld av någon
de har en nära relation till. Den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige presenterade under
2012 en expertgrupp med uppgift att granska varje enskilt fall av dödligt våld mot kvinnor.
Syftet är att kartlägga och reda ut hur olika aktörer har agerat och därmed lära av eventuella
misstag. Vid seminariet presenteras ett urval av de haveriutredningar som gjorts.
Medverkande: Peter Strandell (personsäkerhetsexpert, Stiftelsen Tryggare Sverige), Gun
Heimer (professor och föreståndare för NCK), Caroline Szyber (justitieutskottet, KD), Elin
Lundgren (justitieutskottet, S)
Tisdagen den 19/2
Namn: Stalkning – ett år med ny lagstiftning
Tid: 13.00-15.00
Innehåll: 1 oktober 2011 kom lagen om olaga förföljelse, eller stalkning. Ett brott som kan ge
upp till fyra års fängelse. Syftet med lagen är att stärka skyddet för brottsdrabbade som

utsätts för upprepat våld, hot eller trakasserier. Vid seminariet belyses denna nya lag – hur
har lagen fungerat?
Medverkande: Peter Strandell (personsäkerhetsexpert Tryggare Sverige), Maria Kanka (chef
personsäkerhetssamordningen, Polismyndigheten i Västmanland), Pia Hallström
(justitieutskottet, M), Maria Ferm (justitieutskottet, MP)
Onsdagen den 20/2
Namn: Våld och hot i arbetslivet
Tid: 09.00-11.00
Innehåll: Under senare år har antalet fall av våld, hot och trakasserier ökat inom flera olika
yrkeskategorier. Vid seminariet diskuteras olika gruppers utsatthet samt vad som kan göras
för att förebygga denna typ av brott respektive för att stödja personalen.
Medverkande: Robert Dimmlich (VD Svensk Bensinhandel), Ashkan Kasbi (brottsutsatt
bensinhandlare), Heini Möller (säkerhetschef Försäkringskassan), Anti Avsan
(justitieutskottet, M), Lena Olsson (justitieutskottet, V)
Onsdagen den 20/2
Namn: Äldre – en särskilt brottsutsatt grupp?
Tid: 13.00-15.00
Innehåll: Personer 65 år och äldre är den grupp som växer mest i Sverige. Äldre är en särskilt
sårbar grupp och borde bemötas därefter. Så är inte fallet. Inom både forskningen och den
allmänna debatten har äldre som brottsdrabbade varit mycket osynliga. För att belysa hur
omfattningen och karaktären ser ut vad gäller äldres utsatthet bjuder vi in till detta
seminarium.
Medverkande: Johanna Nivala (kriminolog, Tryggare Sverige), Leif Hallberg (ordförande KD:s
äldreförbund), Margareta Grafström (sakkunnig, SPF), Barbro Westerholm (socialutskottet,
FP), Meeri Wasberg (socialutskottet, S)
Torsdagen den 21/2
Namn: Ta din unge och spring – om barns utsatthet i skolan
Tid: 09.00-11.00
Innehåll: En av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar är skolan, den plats där
de spenderar en stor del av sin vakna tid. De brott som begås i skolmiljö omnämns och
behandlas inte alltid som vad de är – det vill säga brott. I stället kallas våld, hot och
trakasserier som sker i skolan för mobbning. Hur ser situationen ut i dagens Sverige? Vad
görs idag för att förbättra situationen och vad borde göras?
Medverkande: Matilda Rangborg (journalist och författare), Jonas Hellström (lärare), Ulf
Brännström (närpolis Vasastan), Jan Landström (brottsförebyggare, Nacka), MarieLouise
Zetterström (VD Förenade Liv), Christian Ottosson (kommunalråd Huddinge, C)
Torsdagen den 21/2
Namn: Idrottsrelaterat våld
Tid: 13.00-15.00
Innehåll: Våld och idrott – det hör väl inte ihop? Nej. Ändå förekommer det, utövare,
funktionärer, domare, åskådare med flera utsätts för våld i samband med idrott i olika

former. Under 2012 har Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av kulturdepartementet,
kartlagt utsatthet för våld, hot och trakasserier inom idrottsvärlden. Fokus för
kartläggningen är fotbolls- och ishockeydomare, funktionärer, läktarvärdar och andra
aktörer som arbetar inom idrotten.
Medverkande: Lars-Christer Olsson (ordförande Föreningen Svensk Elitfotboll), Björn
Eriksson (regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld), Lena Sahlin
(säkerhetschef, hockeyligan), Johan Linander (justitieutskottet, C), Lars Ohly (kulturutskottet,
V)
Torsdagen den 21/2
Namn: Debattkväll i form av sammanfattning av “brottsofferveckan”, särskilt fokus riktas
mot dödligt våld mot kvinnor
Tid: 17.00-19.00
Innehåll: Brottsofferveckan avslutas med denna debattkväll. Vi sammanfattar veckan som
gått och gör nedslag i de åtta seminarier som anordnats. Särskilt fokus riktas mot dödligt
våld mot kvinnor
Medverkande: Magnus Lindgren m.fl.

