Sista anmälningsdag
är 17 februari 2020
Plats
Nykterhetsgården Lönnen,
Kasernv. 6 Borås
Brottsofferdagen 2020
är ett samarrangemang mellan:
Borås Stad, RFSL Borås, Utväg,
Polisen, Röda Korset, Rädda Barnen,
Brottsofferjouren, Kvinnojouren,
Kriminalvården, Barnahus Älvsborg
Studieförbundet Vuxenskolan och
Solrosen.

För frågor om anmälan, kontakta Studieförbundet
Vuxenskolan Borås, tel 0771-502020

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

Brotts
offer
dagen

2020

För mer information/frågor om programmet
Kontakta: Lizette Andersson 0708-95 11 16

Alla föreläsningar är kostnadsfria

Program 19 februari
9.00 - 11.30
Föreläsare och författare Simon Häggström
Prostitution - ett fritt val?
Välkommen med anmälan >>
Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag,
Nattstad och Flickorna som sprang. Han arbetar som polis
specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i
Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa
Avdelningen (tidigare Rikskriminalpolisen).
Utifrån sina böcker talar Simon om de människor som han och
hans kollegor möter: bland annat om alla de män som köper
kvinnor, om hänsynslösa människohandlare som driver sin
verksamhet i Stockholms undre värld, om det stora antalet
kvinnor som förs in och ut ur Sverige varje år för att säljas i
lägenheter och på hotellrum och om dessa människors
drömmar om ett bättre liv.
Kom och lyssna på när Simon berättar om och ger oss inblick in
i en värld som få människor har någon kunskap om.
11.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.00
Föreläsare är Mikis Kanakaris. ”1000 möjligheter”
Välkommen med anmälan >>
Mikis är utbildad coach och har lång erfarenhet från näringslivet.
Han har också drivit HVB-hem i Nacka kommun och har även
arbetat i projekt med våldsutövare inom kriminalvården och i
häktet i Huddinge. Mikis arbetar bland annat i verksamhetens
arbete vänd specifikt mot unga killar.
1000 Möjligheter kämpar för barns och ungas rättigheter varje dag.
Allt utifrån en kunskap om våld, genus och makt. De arbetar för att
unga ska slippa utsätta andra eller själva utsättas för våld. De
arbetar över hela Sverige och även i internationella projekt. Så
många som var femte ung har varit utsatt för brott i en relation.
Hur ser våldet i ungas partnerrelationer ut? Hur påverkas det av
till exempel porren och populärkulturen? Vad berättar de unga
själva? Föreläsningen ger kunskap och verktyg för att stärka
arbetet med att motverka våld i ungas partnerrelationer.
15.00 - 16.30
Föreläsare: Alexandra Brixmar
Barn i svensksexhandel, finns de verkligen?
Välkommen med anmälan >>
Det här är en föreläsning för och om barnen. Tillsammans reder vi
ut frågorna du ställer dig samtidigt som vi tar oss igenom ett utsatt
barns historia om en verklighet bakom stängda dörrar. Denna
föreläsning sätter ljus på det lidande som barn i sexhandel utstår
samtidigt som den vill förmedla en gåva- möjligheten att öppna
dessa stängda dörrar.

