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

Arga Unga Människor

Datum: 26 oktober 2021
Tid: 8.30 – 17.00
Plats; Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala
Sista anmälningsdag: 10 oktober 2021
Seminariedagen är kostnadsfri. Kaffe och lättare lunch ingår.

Anmäl dig här!
Välkommen till en seminariedag där unga människor står i fokus!
Vi läser dagligen om konsekvenserna av den ilska och frustration som många unga människor
upplever idag och vi hör om de risker som hela tiden lurar – både för den som är ung och som
kan hamna i missbruk och kriminalitet, och för den som kan falla offer för deras ilska och
kriminella gärningar. Den här seminariedagen erbjuder en bred belysning som förhoppningsvis
ger nya kunskaper och insikter och ökar förståelsen för arga unga människor och för de olika
insatser som riktas till dem. Under dagen presenteras en bild av hur situationen ser ut i Uppsala
och vilket arbete som pågår i relation till unga lagöverträdare och för att förebygga brott. Vi får
även ta del av angelägen forskning, dels om medling och medlingssamtal, dels om tjejers våld.
Ett fundament för allt socialt arbete, är samtalet. En av de intressantaste samtidsförfattarna delar
sina tankar och reflexioner över unga människor och samtalets obeskrivliga kraft. Fryshuset i
Stockholm har sedan början av 1980-talet arbetat med unga i olika typer av utanförskap, har
lång erfarenhet av att möta unga arga människor. Vi får höra hur Fryshuset arbetat med att såväl
förebygga gängkriminalitet som att stötta dem som vill lämna ett sådant destruktivt livsmönster.

Varmt välkomna!

PROGRAM
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

Kaffe och smörgås
Välkomnande
Charlotte Engel, teol. dr, Samariterhemmet Diakoni
Moderator för dagen
Siv Britt Björktomta, föreståndare Centrum för Socialt arbete,
Uppsala universitet

9.00 – 10.00

Med Uppsala i fokus!
Lägesrapport; unga och samverkan mellan Uppsala kommun och
Lokalpolisområde Uppsala Knivsta
Hilde Wiberg, Enhetschef Uppsala ungdomsjour
Lisa Sannervik, Polisinspektör/Kommunpolis Uppsala kommun
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta/Polisområde Uppsala
Länsstyrelsens uppdrag att stödja och samordna i
brottsförebyggande frågor
Mattias Lindh, Regional samordnare för brottsförebyggande frågor
Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Uppsala Län

10.00 – 11.00

Medling och medlingssamtal – mötet mellan unga
gärningspersoner och deras brottsoffer
Maritha Jacobsson, fil dr, docent i socialt arbete
Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

11.00 – 11.15

Kort paus

11.15 – 12.00

Samtalets obeskrivliga kraft
Lotta Lundberg, författare och skribent

12.00 – 13.15

Lunch

13.15- 14.00

Gänget – vad lockar, hur lämnar man och till vad?
Camila Salazar Atias, kriminolog, Kunskapsområdeschef för
Fryshusets sociala verksamheter däribland Passus, för avhopp från
kriminella gäng.

14.00-14.45

Så var det för mig. Egna erfarenheter av att lämna
gängkriminalitet genom Passus/Fryshuset

14.45-15.15

Kaffe och kaka

15.15 – 16.15

Tjejers våld. Våldets tjejer. En studie om våld, kön och femininitet
Linda Arnell, Fil dr, Institutionen för juridik, psykologi och socialt
arbete, Örebro universitet

16.15 – 17.00

Avslutning och slutord
Asal Gohari, ordförande Socialnämnden Uppsala kommun
Siv Britt Björktomta, föreståndare Centrum för socialt arbete,
Uppsala universitet

Medverkande;
Kommer att kompletteras
Mattias Lindh är samordnare för brottsförebyggande arbete. Utifrån regeringens strategi
”Tillsammans mot brott” ska Länsstyrelsen samordna och stödja insatser, utbildning och
utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande
arbete. Länsstyrelsen ska stödja så att alla parter (kommun, polis, andra myndigheter,
forskningen, näringsliv och civilsamhället) tar sitt ansvar och ser sin del i det strukturerade
brottsförebyggande arbetet. Vidare ska Länsstyrelsen stödja kompetensutveckling och
gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området samt ge
stöd och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.
Maritha Jacobsson är docent och universitetslektor i socialt arbete. Några centrala teman som
jag studerat är rättsprocesser: tvångsvård, medling vid brott och våldtäkt. Områden som på olika
sätt handlar om makt och kommunikation, hur professionella förhåller sig till och bemöter
individer som på något sätt är i behov av kontroll/stöd från samhället. Samtal betraktas ofta som
positiva i den bemärkelsen att individer får möjlighet att uttrycka sina åsikter/känslor.
Forskning visar dock att samtal villkoras av många olika omständigheter, till exempel ålder,
klass, kön och etnicitet. Lagtexter är skrivna utifrån lagstiftarens intentioner, mitt
intresseområde handlar om vad som sker när lagtexter ska förstås och tillämpas i praktiska
verksamheter.
Lotta Lundberg är författare. Lotta bor sedan 17 år i Berlin och medverkar regelbundet i
Svenska Dagbladet. Hon har en fil kand i statskunskap, en lärarexamen och examinerades som
psykodramatiker år 2000. För sina romaner har hon tilldelas flera priser bl a. Ida Bäckmann
stipendiet från Svenska Akademin och Sveriges Radios Romanpris. Övergripande teman i
Lundbergs författarskap är frågor om identitet och värdighet, normalitet och tabu. I
romanen Timme Noll (2014) skildras bland andra Isa. Isa som klipper sönder sin docka och som
tonåring hamnar hos en psykolog. En dag bestämmer hon sig för att göra Det Stora Terapispelet
med stakar, hjärtan och kors. Om man hamnar på fel ruta får man gå i Kaos, men det finns sätt
att laga världen. (Se https://lottalundberg.com för mer info)

Linda Arnell är Fil. Dr. i socialt arbete och forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och
socialt arbete, Örebro universitet. Hennes vetenskapliga intresse rör barn och ungas
livssituationer och inkluderar frågor om makt, kön och sociala problem. Hon disputerade med
avhandlingen Tjejers våld. Våldets tjejer, vilken sätter fokus på tjejers våldsanvändning.
Hennes nuvarande forskning har fokus på barn på skyddat boende. Arnell är även del av
styrgruppen för forskningsnätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies, och
europeisk representant inom det internationella forskningsnätverket International Girlhood
Studies Association (IGSA).
Camila Salazar Atías är kriminolog och kunskapsområdeschef med nationellt strategiskt
utvecklingsansvar för Föredöme och framtidstro på (Stiftelsen) Fryshuset. Camila medverkar
även i olika expertgrupper, föreläser, modererar och utbildar i frågor som i huvudsak rör
kriminella gäng, våld, ekonomisk- och social utsatthet. Hon figurerar ofta i media som expert
inom sitt område. Karriär urval: medgrundare till CIDES, Lös Det och Unga Fredsbyggare.
2015 mottog hon Anna Lindh priset och 2012 Stenbecks stipendiet för sitt arbete mot våld.

