
Brottsoffermyndigheten i samarbete med:

Föreläsningar 
Måndag den 22 februari
13.00 Fredrik Selin, moderator, Brottsoffermyndigheten

13.05 Välkommen! 
Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten   

13.15 Inledningstal
Morgan Johansson, justitieminister 

13.30 Crime Victimisation, Fundamental Rights and 
Democracy: What does the evidence tell us?
Joanna Goodey, forskningschef, EU:s byrå för grund
läggande rättigheter, Fundamental Rights Agency

14.15 Paus

14.45 Hot och hat mot journalister  
– ett rättssociologiskt brottsofferperspektiv
Måns Svensson, professor i rättssociologi,  
Högskolan i Halmstad

15.30 Paus

16.00 Hat och hot och konsten att mobilisera mod
Alexandra Pascalidou, prisbelönt författare,  
föreläsare och programledare 

16.30 Avslutande ord  

16.40 Slut för dagen 

Program Internationella Brottsofferdagen 2021

Datum
22–25 februari 2021

Seminarier
Tisdag den 23 februari klockan 10–11
Tystna inte – om hot och hat i samhällsdebatten 
Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Att bli tystad i en demokrati – berättelser från 
brottsoffer och Brottsofferjouren Sverige 
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

Onsdag den 24 februari klockan 10–11
Hur mäns våld påverkar tjejers och kvinnors 
livsutrymme 
Arrangör: Roks

Hatbrott och dess konsekvenser 
Arrangör: RFSL

Torsdag den 25 februari klockan 10–11
Vart vänder jag mig när mina rättigheter 
kränks? – om barns klagorätt i Sverige och 
barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll 
Arrangör: UNICEF Sverige

Varför ska kvinnor berätta om våldet när samhället 
inte lyssnar? 
Arrangör: Unizon

Välkommen!
På Internationella Brottsofferdagen hedras de som utsatts 
för brott av Brottsoffermyndigheten i samarbete med Bris, 
Brottsofferjouren Sverige, Ecpat, RAV, RFSL, Roks, Rädda 
Barnen, UNICEF Sverige och Unizon. I år högtidlighåller 
Brottsoffermyndigheten dagen för tjugoandra året i rad. 

På grund av det speciella läget genomförs Internationella 
Brottsofferdagen helt digitalt. Programmet har därför delats 
upp på fyra dagar i år. 

Årets tema knyter an till riksdagens demokratijubileum 
och programpunkterna kommer att belysa hur olika 
grupper av brottsoffer drabbas av brott som hotar 
demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter. 
Välkommen! 

Annika Öster 
Generaldirektör, 
Brottsoffermyndigheten

Engelska

Engelska

https://sv.surveymonkey.com/r/7N2PTJ7


Brottsoffermyndigheten i samarbete med:

Föreläsare 22 februari 

Crime Victimisation, Fundamental Rights and 
Democracy: What does the evidence tell us?
Klockan 13.30

Joanna Goodey är forskningschef vid Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (FRA) i Wien. Hon har varit ordförande för 
EUbyråernas nätverk för vetenskaplig rådgivning och medlem av EU
kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens. Hon är författare 
till boken Victims and Victimology: Research, Policy and Practice och 
har publicerat många akademiska tidskriftsartiklar och bokkapitel om 
brottsoffer, människohandel, våld mot kvinnor och forskningsmetoder. 

Joanna Goodey 

 F
ot

o:
 A

nd
er

s R

oos

 F
ot

o:
 T

hr
on

 U
llb

erg

Hot och hat mot journalister  
– ett rättssociologiskt brottsofferperspektiv
Klockan 14.45 

Måns Svensson är professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad 
och leder där Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Måns har 
forskat kring rättens utmaningar i förhållande till sociala förändringar i den 
digitala tidsåldern, och om kränkningar, hot och trakasserier på nätet bland 
mycket annat. För närvarande leder han ett forskningsprojekt om hot och 
hat mot journalister som avser att undersöka hur brottsliga gärningar och 
hot kan försvaga yttrandefriheten och demokratin.

Hat och hot och konsten att mobilisera mod
Klockan 16.00 

Alexandra Pascalidou skrev redan i sin första självbiografiska bok 
Bortom mammas gata om hur det är att leva med hat och hot i sin vardag. 
Rasistiska, sexistiska och allmänt nedslående hot som sätter skräck i 
människor och får många att retirera. Efter 25 år i media har Alexandra 
fortsatt kämpa och försökt orka även när klimatet varit som hårdast. Hör 
henne berätta om sina erfarenheter och få tips på hur det går att använda 
rädslan som en drivkraft.

Måns Svensson 

 

Alexandra Pascalidou

Engelska



Brottsoffermyndigheten i samarbete med:

Tystna inte – om hot och hat i 
samhällsdebatten
Arrangör: Brottsoffermyndigheten 

Medverkande: Maria Königsson, jurist, Brottsoffermyndigheten 
och Karin Wikman, kommunikatör, Brottsoffermyndigheten

Att hot och hat drabbar politiker, journalister, forskare och andra 
som deltar i samhällsdebatten är ett hot mot vår demokrati. 
Det kan leda till att personer inte vill eller vågar medverka det 
offentliga samtalet och att färre perspektiv kommer till uttryck. 
Under seminariet presenteras webbplatsen Tystna inte, som ger 
information och råd till personer som utsätts för hot och hat i 
samhällsdebatten.

Att bli tystad i en demokrati  
– berättelser från brottsoffer och 
Brottsofferjouren Sverige 
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige  

Medverkande: Cornelia Johansson och Markus Haile, 
projektledare Orädd Demokrati, Brottsofferjouren Sverige, 
Dona Hariri, jurist och Sven-Erik Alhem, rättsexpert och 
förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige 

Hur kan det låta när personer hör av sig till Brottsofferjouren 
efter att de blivit utsatta för demokratibrott? Lyssna till verkliga 
berättelser som dessutom speglar andra perspektiv än de som ofta 
får exemplifiera demokratibrott. De utsatta uttrycker rädsla och oro 
över att utsättas för våld men också av att begränsas, bli tystade och 
uteslutas från samtalen och vår demokrati. Berättelserna varvas 
med kommentarer av Brottsofferjouren Sverige och gäst.

Hur mäns våld påverkar tjejers  
och kvinnors livsutrymme
Arrangör: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, Roks 

Medverkande: Maja Ahrman, vice ordförande, Roks och Fiona 
Vera-Gray, universitetslektor vid Sociologiska institutionen, 
Durhams universitet, England

Många tjejer och kvinnor känner igen sig i att ha strategier när de 
går ensamma hem på kvällen, som att ha nycklar mellan fingrarna 
och 112 inslaget på mobilen. Mäns våld finns på livets alla arenor 
och konsekvensen blir att tjejer och kvinnor tvingas anpassa sig 
för att minska risken att bli utsatta. Hur påverkar det tjejers och 
kvinnors livsutrymme och möjligheter att delta i demokratin?

Hatbrott och dess konsekvenser
Arrangör: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL  

Medverkande: Carina Wrangebo, kurator, RFSL Stödmottagning  
och Maria Tillquist, kurator, RFSL Stödmottagning 

Kuratorer från RFSL Stödmottagning berättar om hur hatbrott 
drabbar på individnivå och på gruppnivå samt hur man bäst 
stödjer personer utsatta för hatbrott. Med utgångspunkt i ett 
intersektionellt perspektiv exemplifieras hatbrott utifrån olika 
motiv utöver sexuell läggning och könsidentitet. Föreläsningen tar 
även upp vad som kan vara viktigt i stödjande arbete med hbtqi
personer utsatta för hatbrott.

Vart vänder jag mig när mina rättigheter 
kränks? – om barns klagorätt i 
Sverige och barnkonventionens tredje 
tilläggsprotokoll
Arrangör: UNICEF Sverige

Medverkande: Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare,  
UNICEF Sverige, Ida Hellrup, jurist, Barnrättsbyrån, Emma 
Wennerström, barnombud och socionom samt processledare, 
Barnrättsbyråns rättsråd, Mohima Mumin, barnrättsjurist,  
UNICEF Sverige

Vad behöver göras för att stärka möjligheten för barn att få 
upprättelse när deras rättigheter kränkts? Seminariet handlar 
om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och situationen 
gällande individuell klagorätt för barn i Sverige. Under seminariet 
presenterar Barnrättsbyrån sitt rättsråd, som startats för att påverka 
barnkonventionens förverkligande i Sverige i positiv riktning.

Varför ska kvinnor berätta om våldet när 
samhället inte lyssnar?
Arrangör: Unizon

Medverkande: Rebecca Lagh, advokat, Advokatbyrå Rebecca 
Lagh AB, och Robin Rocksten, juriststudent och styrelseledamot, 
Agera Kvinnojour. Samtalet leds av Rebecka Andersson, 
generalsekreterare, Unizon

Trots att Sverige har bland världens bästa lagstiftning mot 
sexualbrott döms få förövare. Statistiken visar att 50 procent av de 
misstänkta förövarna inte ens kallas till förhör. Så varför ska kvinnor 
berätta om sin utsatthet? Och hur påverkas demokratin när de inte 
gör det? Välkommen på ett seminarium med Unizon om vikten av 
att lyssna på flickors och kvinnors berättelser om våld.

Seminarier 23–25 februari

Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan 
är obligatorisk. Klicka på länkknappen för att 
komma till anmälningsformuläret.  
Länken till webbsändningen mailas ut separat. 
Anmäl dig senast den 18 februari 2021. 

Frågor? 
Allmänna frågor: Anna Wergens, 09070 82 62, 
anna.wergens@brottsoffermyndigheten.se 
Tekniska frågor: Cecilia Sandqvist, 09070 82 50, 
cecilia.sandqvist@brottsoffermyndigheten.se

Anmälan 
– klicka här!

Engelska
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