Kompetenscentrum om brottsutsatthet
och Dialoga
Social resursförvaltning

Transpersoners brottsutsatthet
En konferens på den internationella brottsofferdagen

Den 22 februari kl 8 - 15 på Hotell Radisson Blu Scandinavia, Göteborg

Program

08:00 Registrering.
08:30 Inledning, Kompetenscentrum om brottutsatthet.
08:45 Transpersoners levnadsvillkor, Angelica Löwdin.
10:00 Fika.
10:30 Kan man vara öppen som

11:30 Lunch på egen hand.
12:45 Hot, hat och våld mot transpersoner, Camilla Schulz och Linda
Gustafsson från RFSL Göteborg.
14:00 Unga transpersoner: en särskilt utsatt grupp, Tanya Charif.
14:45 - 15:00 Avslutning.

transperson idag? Göran Stanton,
Polisens hatbrottsgrupp.

Anmälan här senast den 17 februari

www.socialutveckling.goteborg.se

Kompetenscentrum om brottsutsatthet
och Dialoga
Social resursförvaltning

Medverkande
Göran Stanton
Göran är polisinspektör och utredare på Demokrati- och Hatbrottsgruppen i Stockholm. Han har
arbetat både nationellt och internationellt med HBTQ-frågor och kommer att berätta om sina
erfarenheter från arbetet i HBTQ-gruppen inom Polisen och att få upp HBTQ-frågan på dagordningen inom Polisen. Vad har hänt sedan sekelskiftet? Har Polisen blivit bättre på HBTQ-frågor
och ser det likadant ut i hela Sverige?
Angelica Löwdin
Sedan 2008 har Angelica Löwdin varit öppen med att hon är transperson. Hon föreläser för att
motverka okunskapen och göra det lättare för andra transpersoner att få vara öppna med vilka de
är. Hon är även ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd. I sin föreläsning pekar hon på olikheterna
i transpersoners livsvillkor, skillnader i utsatthet för brott och varför anmälningsstatistiken ser ut
som den gör.
Tanya Charif
Tanya är socionom , föreläsare och aktivist. Hon är ledamot i Göteborgs Stads HBTQråd, har
arbetat på GUTS i Angered, som är en kommunal fritidsverksamhet för tjejer och transpersoner,
och arbetar just nu på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen. Tanya driver föreningen G.I.A Gays In Angered, för HBTQ-ungdomar och kommer att berätta om sina
erfarenheter från deras arbete.
Camilla Schulz och Linda Gustafsson
Majoriteten av alla transpersoner har blivit utsatta för brott, så som diskriminering, trakasserier,
hot om våld, våld och/eller sexuella övergrepp. Camilla Schulz, ordförande för RFSL Göteborg,
och Linda Gustafsson, kurator på RFSL Göteborg, guidar oss genom normer kring kön, hur livsutrymmet för transpersoner ser ut och hur hatet mot dem gör sig synligt.

För mer information eller frågor:
Helén Broo
Kompetenscentrum om brottsutsatthet
031-367 93 38
helen.broo@socialresurs.goteborg.se

www.socialutveckling.goteborg.se

