Riva hinder

– att bemöta och uppmärksamma våldsutsatta
personer med funktionsnedsättning
Välkommen till en temadag den 11 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i idellt arbete
möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.

Program • 11 oktober kl 9-16

Föreläsare

Lokal: Festsalen på Rex, Umeå
Diana Lorenz arbetar vid Karolinska
Universitetssjukhuset med barn
och unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Diana är en ofta
anlitad föreläsare och handledare för
bland annat LSS-handläggare.

09.00 Registrering och fika
09.30 Inledning
Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
09.40 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - att
förstå och ta sig förbi osynliga hinder,
Diana Lorenz, kurator, psykolog och författare

Kerstin Kristensen är utbildningsledare
och utvecklingsansvarig inom KvinnofridsAkademin. Från 2007 till 2012 var hon
projektledare för Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt - om mäns våld mot
kvinnor med funktionsnedsättning.
Hon har även erfarenhet från praktiskt
kvinnojoursarbete.

11.00 Paus
11.10 Våld mot särskilt utsatta grupper
Kvinno- och tjejjouren i Umeå
12.00 Lunch på egen hand

Katrin Lainpelto forskar om bevisrättsliga frågor i brottmål, särskilt kring
sexualbrott och brott mot barn. Hon
undersöker bland annat hur rättsväsendet
bemöter brottsutsatta barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och vad som bör göras för att öka
delaktigheten i rättsväsendet.

13.00 Lika men olika – våldsutsatthet och kommunikation
Kerstin Kristensen, utbildningsledare och utvecklingsansvarig, KvinnofridsAkademin
14.30 Fika
14.50 Rättsväsendets bemötande av brottsutsatta
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Katrin Lainpelto, jur.dr, Stockholms universitet
15.50 Avslutning
Med reservation för ändringar

Kvinnojouren i Umeå berättar om våldets karaktär och hur våld
kan ta sig uttryck mot den särskilt utsatta gruppen kvinnor med
funktionsnedsättning. Föreläsningen ger redskap för att tidigt
upptäcka våld, stödja och vägleda den våldsutsatta.

FRÅGOR? KONTAKTA OSS!

ARRANGÖRER:

Maria Stefansson, utvecklingsledare Våld i nära relationer, Länsstyrelsen
Västerbotten, 010-225 43 31, maria.stefansson@lansstyrelsen.se
Emmy Holmlund, Brottsoffermyndigheten, 090-70 82 86,
emmy.holmlund@brottsoffermyndigheten.se
ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 30 september
Dagen är kostnadsfri. Anmälan krävs oavsett om du deltar via webbsändningen eller på plats i Umeå. Vi bjuder på fika. Kom ihåg att
meddela eventuella allergier och om du har särskilda behov.

ANMÄLAN TILL
ARRANGEMANGET I UMEÅ

ANMÄLAN TILL
WEBBSÄNDNINGEN

I SAMARBETE MED
HSO VÄSTERBOTTEN

