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Vedr. kursus for bistandsadvokater for voldtægtsofre
Kære Peter
Jeg er i samarbejde med Amnesty International og kommunikationsbureauet Friday ved at udvikle et
kursus for bistandsadvokater. Initiativtageren til dette er Amnesty International, der har fået midler til
projektet via Trygfonden. En beskrivelse af projektet vedhæftes. Som du kan se, er temaet for projektet ”Metodeudvikling og test af undervisning målrettet advokater”.
Jeg underviser selv i rollen som bistandsadvokat og har derforuden praktisk erfaring i at fungere som
bistandsadvokat, herunder for ofre for seksuelle overgreb. Jeg følger med stor interesse med i hele
udviklingen omkring forbedringen af retstillingen for voldtægtsofre, og det er således blandt andet i
kraft af sparringen med mig, at Helle Jakobsen fra Amnesty International vil udvikle selve kurset, som
skal være anderledes og banebrydende.
Selve kurset skal afholdes 2 gange inden sommerferien, og det er allerede nu fastlagt, at det bliver den
19. maj 2021 i København og den 27. maj 2021 i Århus. Dette forudsætter, at der er åbnet op for fysisk
undervisning. Hvis dette ikke er tilfældet, findes en plan B.
Helle fra Amnesty skriver:
”Et væsentligt element i kurset er konkret træning i brug af kursets indsigter i simulationer med
skuespillere i rollen som voldtægtsofre. Sune Bjørnvig har hos kommunikationsbureauet FRIDAY
gennem mange år arbejdet med simulationstræninger og udviklet den træningsmetode som kurset benytter sig af. For at sikre realisme og relevans i simulationstræningerne indsamler vi erfaringer og indsigter fra advokater, ofre og eksperter fra ind og udland. Vi bruger desuden også den
rapport som Amnesty International udarbejdede i 2019 om voldtægtsofres retssikkerhed.
For at sikre at vi får et realistisk billede af de udfordringer man møder som bistandsadvokat vil vi
meget gerne lave en fokusgruppe med 5 advokater som en del af udviklingen af kurset og håber
meget du kan bistå os med dette.”
Jeg skriver til dig med anmodning om, at du formidler information om selve kurset samt invitation til
at deltage i en fokusgruppe, der skal bestå af 4-6 advokater, der vil ofre 1-1 ½ time online med
Sune Bjørnvig og Helle Jakobsen, der vil have forberedt en lang række spørgsmål til de deltagende
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advokater. Advokaterne kommer til at se spørgsmålene på forhånd. Formålet med arbejdet med fokusgruppen er at blive helt skarpe på hvor udfordringerne er i praksis med henblik på at sikre, at der bliver
undervist i præcis det, der er udfordrende for bistandsadvokater.
Man skal melde dig til fokusgruppen direkte til Helle Jakobsen på hjacobsen@amnesty.dk senest søndag
den 28. februar 2021.
Du må endelig lade mig det vide, hvis der er andet du har brug for. På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Helle Hald
partner, advokat (H)
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