INBJUDAN TILL SEMINARIEDAG
Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet och Samariterhemmet Diakoni

VÅGA FRÅGA!
Sex mot ersättning – säljare, köpare och deras anhöriga
Datum: 10 oktober 2022
Tid: 8.30 – ca 17.00
Plats; Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala
Sista anmälningsdag: 29 september 2022
Seminariedagen är kostnadsfri. Kaffe och lättare lunch ingår.
Anmäl här!
Välkommen till en seminariedag där handel med sexuella tjänster står i fokus!
Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som ger nya kunskaper och insikter som kan öka
förståelsen för komplexiteten inom fältet ”handel med sexuella tjänster”. Förhoppningen är att dagen
även ska bidra till ett ökat mod hos olika praktiker. Det är inte alltid lätt att våga ställa de frågor som
skulle kunna bli ett första steg till att söka hjälp för den som på något vis får sitt liv stört eller förstört
genom handeln med sexuella tjänster – oavsett om man har sex mot ersättning, köper sex eller har annan
form av sexuell problematik, eller om man är anhörig.
Under dagen presenteras en bild av hur situationen ser ut i Uppsala och vilket arbete som pågår, eller
som saknas, i relation till såväl personer som har sex mot ersättning, är utsatta för trafficking med
sexuella ändamål som till personer som köper sex eller har problematisk sexualitet men även i relation
till anhöriga. Vi får även ta del av angelägen forskning, både om en ofta dold brottsutsatt grupp av
personer med intellektuella funktionshinder och om behandling av sexualbrottslingar. Vi får höra
berättelser från praktiskt kliniskt, socialt samt psykoterapeutiskt arbete men också ta del av personliga
erfarenheter av sexuell exploatering.

PROGRAM
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

Kaffe
Välkomnande
Charlotte Engel, teol. dr, verksamhetschef Samariterhemmet Diakoni
Moderator för dagen
Cecilia Wåhlstedt, interim föreståndare Centrum för socialt arbete,
Uppsala universitet

9.00 – 10.00

En övergripande lägesrapport; ett splittrat, komplext fält med risk för
exkludering och stigmatisering
Annelie de Cabo y Moreda, fil dr och Anna Hall, fil dr, Institutionen för
socialt arbete vid Göteborgs universitet

10.15 – 11.15

Med Uppsala i fokus! Lägesrapport om behovet av stöd – för kvinnor,
män och anhöriga
Med uppdrag att stödja, synka, länka och utbilda…
Anna Runesson och Mikaella Matta Salinas, Regionkoordinatorer mot
prostitution och människohandel Region Mitt
Att skapa tillit – på en sekund. Uppsala EU-samverkan med EUmedborgare i gatumiljö, människohandel och prostitution
Annika Svensson, områdespolis i LPO Uppsala/Knivsta, Eva Moberg,
Livets Ord, Vlad Virgil, områdesassistent, Socialtjänsten/Uppsala
ungdomsjour Uppsala kommun

11.30 – 12.15

Bekräftelse, uppskattning och utsatthet;
professionellas reflektioner över mötet med kvinnor med intellektuella
funktionshinder som säljer sex.
Mikaela Starke, professor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet

12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00

Mäns hälsa – vem bryr sig?
Elin Gahm, specialist allmänmedicin Samariterhemmet Vårdcentral
Kerstin Karlqvist Falk, barnmorska, Mottagningen Unga Män,
Samariterhemmet Vårdcentral

Erfarenheter av psykoterapi med förövare av sexualbrott.
Pekka Kataja, leg psykolog leg psykoterapeut i samarbete med Region
Gävleborg/Frivården Gävleborg/ Samariterhemmet Ebbamottagningen
14.00 – 14.30

Kaffe och kaka

14.30 – 15.15

Behandling av sexualbrottsdömda – verksamt eller ej?
Röster från behandlare och dömda män
Stina Lindegren, doktorand inom Socialt arbete vid
Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet
Framtiden – vad säger vi då om den?

15.15 – 16.00

Mina egna erfarenheter av sexuell exploatering – ger tankar inför
framtiden.
Anna Lidén

16.00 – ca 16.30

Asal Gohari, ordförande Socialnämnden Uppsala kommun
Siv Britt Björktomta, tidigare föreståndare Centrum för socialt arbete,
Uppsala universitet.

