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Våldet minskar men brottsanmälningarna
ökar. Är vi otrygga i ett tryggt samhälle?
Våldet minskar men brottsanmälningarna ökar. Vårt samhälle är tryggare än
det var för tjugo år sedan, men känner vi oss trygga? Vad ger forskare, media,
brottsoffer och politiker för bild av våld och brott i Sverige idag? Välkommen
till ett seminarium där aktuell forskning på området presenteras och
diskuteras av personer från dessa tre världar.
De senaste tjugo åren har våldet minskat i såväl Sverige som i övriga
västvärlden. På det hela taget lever vi i Sverige i ett tryggare samhälle idag
än för tjugo år sedan. Trots detta är det vanligt med föreställningar om att
våldet ökar och blir grövre. I det första seminariet i serien "Offentliga samtal forskare möter praktiker", bjuder Institutet för framtidsstudier tillsammans

med Vetenskapsrådet in till en diskussion om våld och trygghet, om forskning
och media och kriminalpolitik.
Medverkande
Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Felipe har
bland annat tittat på hur man definierar våld och hur man kan mäta
brottslighetens omfattning och utveckling.
Ester Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet. Ester har sedan
början av 2000-talet studerat medier och brott, bland annat relationerna
mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik.
Panelister
Beatrice Ask (m), riksdagsledamot och ordförande i Justitieutskottet
Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige, en oberoende
stiftelse som verkar för att utveckla brottsförebyggande arbete och stöd till
brottsdrabbade.
Linda Hjertén, kriminalreporter samt redaktör för krimgruppen på Aftonbladet
Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier
Tid: Tisdag den 9 februari, kl. 13.00–15.30 inklusive efterföljande fika
Plats: Stora salen på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm.
Anmäl dig för att försäkra dig om en plats!
Ladda ner inbjudan som pdf
Seminariet direktsänds på Bambuser och kommer att filmas av UR Samtiden.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar
fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en
offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om
framtida generationer, risker och möjligheter med ny teknologi, demokrai och
jämlikhet.
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