Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen
Datum och plats
20 november 2019, kl. 10.10–15.00
Quality Hotel Sundsvall
g

in
Webbsändn

Program
			
10.10–10.20

Välkomna, Brottsoffermyndigheten

10.20–11.00

Sexualbrottslagstiftningen
Föreläsare från Brottsoffermyndigheten

11.00–11.10

Paus

11.10–12.00

En introduktion till Youmo.se och en
presentation av materialet Youmo i Praktiken
Jorge Maria Londoño, utvecklingsledare med
ansvar för hbtq- och jämställdhetsfrågor,
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

12.00–13.10

Lunch

13.10–14.00

En presentation av kortfilmspaketet Vill du?
Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualrådgivning
respektive utbildningsfrågor, RFSU

14.00–14.10

Paus

14.10–14.50

Sexualbrott mot barn på nätet – en utmaning
för rättsväsendet
Malin Joleby, doktorand inom rättspsykologi och
utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet

14.50–15.00

Avslutning

Jorge Maria
Londoño, MUCF

Mer om föreläsarna:
Jorge Maria Londoño ger en introduktion till Youmo i
Praktiken och presenterar även Youmo.se.
Youmo.se är en sajt om sex, hälsa, relationer och
jämställdhet på sex språk. Den riktar sig till unga
mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Materialet
Youmo i Praktiken är en vägledning till hur vuxna på
ett inkluderande sätt kan samtala med unga.
Kalle Röcklinger presenterar kortfilmspaketet Vill du?
som betonar frivilligheten och lösningarna men
inte duckar för när någon går över andras gränser
och problemen kring det. Syftet är att visa på hur en
faktiskt kan agera och hur vi tillsammans kan stärka
positiva normer och därmed förebygga sexuella
kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.
Malin Jolebys föreläsning tar upp ökningen av
sexualbrott mot barn på nätet och de allvarliga
konsekvenser detta får hos de barn som drabbas. Hur
kan vi som vuxna förstå denna nya form av sexualbrott
och hur kan vi rättsligt bekämpa den?

Har du frågor?

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 14 november 2019.

Kalle Röcklinger, Malin Joleby,
RFSU
Göteborgs universitet

Anmälan
– klicka här!

Kontakta Camilla Pihl, Brottsoffermyndigheten
på telefonnummer 090–70 82 17 eller via
e-post: camilla.pihl@brottsoffermyndigheten.se

