
Brotts
offer
dagarna 20

19

Begränsat antal platser – föranmälan krävs 
Anmälan görs på: sv.se/sjuharad

Alla föreläsningar är kostnadsfria

För mer information/frågor om programmet 
Kontakta: Lizette Andersson 0321-124 74

För frågor om anmälan, kontakta Studieförbundet 
Vuxenskolan, tel 0771-502020 vxl. Begär Ulricehamnskontoret.

Sista anmälningsdag 
är 15 februari 2019

Plats 
Nykterhetsgården Lönnen, Kasernv. 6

Brottsofferdagarna 2019 
är ett samarrangemang mellan: 
Borås Stad, RFSL Borås, Utväg, 
Polisen, Röda Korset, Rädda Barnen, 
Brottsofferjouren, Kvinnojouren, 
Kriminalvården, Barnahus Älvsborg 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Solrosen.



Program 21 februari
09.00 - 10.30
Att vara offer men inte offrad - Håkan Andersson 
Håkan Andersson psykiater och psykolog möter i samtal 
människor som varit utsatta för brott av olika slag. Fysiskt och 
psykiskt våld i nära relationer, och ute i samhället. Hur påverkar 
det den utsatta, vad tar det sig för uttryck kroppsligt och 
mentalt. Hur hanterar man skuld och skamkänslor som kan 
finnas med i bilden?

10.30 - 10.45 fika

10.45 - 12.00
Brott mot äldre - Hans Larsson
Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt 
att föreställa sig att någon kan slå en äldre person - eller att äld-
re själva slår. Men det är inte särskilt ovanligt att äldre utsätts 
för våld. Våld är mer än slag och sparkar. Hot och kränkningar, 
ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård är 
också våld.

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30
Maktstrukturer, tystnadskulturer och civilkurage - 
Emilia Åhfelt Dimitriadis
Hennes långa erfarenhet av att arbeta med arbetslag i kris har 
gett henne insikten om människors rädsla att förlora sin plats i 
flocken som gör att mobbingen kan fortgå. Hon kommer här att 
dela med sig av de erfarenheter hon själv varit med om som 
kosovosoldat och hennes utsatthet.

14.45 - 15.45
Skatteverket - Skyddade personuppgifter

Program 22 februari
09.00 - 10.30
Våldtäktsoffer: Skuldbeläggande och Samhällets 
bemötande - Leif Strömwall
Är professor på psykologiska intuitionen vid Göteborgs univer-
sitet. Han är verksam inom det rättspsykologiska fältet och har 
särskilt intresserat sig för tillförlitlighetsbedömningar.

10.30 - 10.45 fika

10.45 - 12.00
Statsvetaren som kämpade sig ur prostitution - 
Merly Åsbogård
Hon beskriver sig själv som före detta fånge i prostitution, som 
nu analyserar den istället. Hon pratar fort och intensivt, 
droppar statistik, lagrum och forskningsrön om vartannat, när 
hon åter-ger sin berättelse om vägen in i och vägen ut ur 
prostitutionen.




