SFM presenterar

Reparativa processer
– i teori och praktik
Program
HUVUDTALARE ESTHER FRIEDMAN

Esther Friedman, fil. dr. och lektor vid Linnéuniversitetets institution för
socialt arbete. Friedman forskar och undervisar bland annat om reparativ
rättvisa, konflikthantering, medling och brottsoffervetenskap.
I sitt seminarie förmedlar Friedman grundläggande kunskap om reparativ
rättvisa i teori och praktik och kommer att beskriva hur den reparativa
rättvisan kan stödja förutsättningar för brottsmedling och familjemedling,
även där våld förekommit inom familjen.
Friedman kommer även att belysa reparativ rättvisa inom medling i
internationella konflikter.

Fler punkter i programmet:
HÉLÈNE DALHAMMAR

Hélène Dalhammar, från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum
i Stockholm, presenterar den rykande färska rättspromemorian 2013:8
”Medling vid ungdomsbrott – Åklagarens roll”. Denna promemoria syftar
till att förtydliga åklagarens roll vad gäller medling. Det framkommer tydligt
att åklagaren ska bidra till att medling genomförs i
så stor utsträckning som möjligt.

TVÅ AKTIVA MEDLARE PRESENTERAR SITT ARBETE

Dessutom kommer två aktiva medlare att presentera sitt arbete inom
familjemedling och brottsmedling - med utgångspunkt från verkliga
ärenden. Efterföljande diskussion behandlar tillämpning av det reparativa
perspektivet.

Inbjudna

Yrkesutövare som möter människor som kan ha behov av medling,
bland andra: åklagare, medlare, brottsofferstödjare, domare, poliser,
kriminalvårdare , forskare, socialarbetare, advokater, kvinnojourer samt
studenter inom närliggande områden. Inbjudan vänder sig även till dig som
vill veta mer om medling och konflikthantering.

Årsmötesförhandling

För föreningens medlemmar hålls föreningens årsmöte kl. 16.30-18.00. Se
kallelse på hemsidan.

Välkomna!

Datum:
27 mars
kl. 13.00 - 16.30
Plats:
Polishuset Södermalm,
ingång Rosenlundsgatan 9
i Stockholm
T-bana, Mariatorget, uppgång
Torkel Knutsons-gatan, eller buss
nr 4 till hållplats Rosenlundsgatan.

Anmälningsavgift:

Medlemmar går gratis på
seminariet. Vill du bli medlem
och stödja SFMs arbete för att
vidareutveckla medling och
konflikthantering i Sverige , samt
gå gratis seminariet blir du det på
vår hemsida www.s-f-m.se
Medlemsavgiften är 200 kr/år.
För en icke-medlem i SFM kostar
seminariet 375 kr (inkl. moms).
Avgiften betalas på
SFMs hemsida.
Sista svarsdatum 20 mars.
Anmälan görs och avgiften
betalas på vår hemsida:
www.s-f-m.se

