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Brottsofferjouren Sverige är en 
ideell organisa tion som arbetar för 
bättre villkor för brottsoffer, vittnen 
och anhöriga. Brottsoffer jouren Sve-
rige har drygt 80 medlems föreningar, 
lokala brottsofferjourer, över hela 
landet. Där kan den som utsatts för 
brott få kostnadsfri och konfidentiell 
hjälp. Brottsofferjouren har också 
vittnes stödsverksamhet vid de flesta 
tingsrätter och hovrätter i Sverige. 
Varje år ger brottsofferjourerna stöd 
till närmare 80 000 brottsoffer, 
vittnen och anhöriga.
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Östra Öster-
götland satsade 
på kampanj.

Ny bok för ökad kunskap.
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D et som allmänt kallas hedersrelaterat våld 
har fått stor medial uppmärksamhet under 
åren. Inte minst när vi återkommande he

drar minnet av Fadime Sahindal som så tragiskt 
för femton år sedan brutalt mördades av sin egen 
far. Främst flickor och kvinnor utsätts för denna 
typ av avskyvärda brottsliga gärningar i ”hederns 
namn”. Även pojkar och män drabbas.

Det är viktigt för alla som är verksamma inom 
Brottsofferjouren – men också för alla andra som 
möter de målgrupper som berörs – att få bättre 
kunskaper om sådana brott och deras bakgrund. 
Då kan vi stötta brottsoffren och deras drabbade 
oskyldiga anhöriga med ökad kompetens och med 
bättre lyhördhet för varje människas lika värde 
och rätten till ett liv fritt från hot, förtryck och 
våld.

D et är också viktigt att kämpa för att det ska 
vara en tydlig svensk lagstiftning som bör 
omfatta alla som finns här i landet. Oavsett 

om frågan gäller barnäktenskap eller någon annan 
lika viktig mänskligrättighetsfråga. Frågor som 
gäller mänskliga rättigheter och alla människors 
lika värde får aldrig behandlas med undfallenhet 
för att exempelvis slippa ifrån obehag bestående i 
att riskera att bli betraktad som främlingsfientlig.

Vi får heller aldrig förhäva oss och mörka att 
också vi i Sverige har haft lagstiftning med till
lämpning i strid mot alla människors lika värde 

Sven-Erik Alhem är förbundsord förande 
för Brottsoffer jouren Sverige och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer.  
Han har tidigare varit överåklagare och är nu 
samhällsdebattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.
 
FOTO JESSICA LARSSON

Mänskliga rättigheter 
är vår utgångspunkt

 
Det är viktigt att aldrig visa någon som helst acceptans för brottsliga 

gärningar som sker i ”hederns namn”. Vi inom Brottsofferjouren vill däremot 
skapa bättre kompetens och förståelse för att på bästa sätt kunna bistå dem 

som drabbas av denna brutala brottslighet.

Text: Sven-Erik Alhem

som vi numera har all anledning ta avstånd från. 
Det gäller till exempel statens tidigare behand
ling av samer, av homosexuella och tillåtande av 
aga i vissa sammanhang.

Mot bakgrund av angelägenheten att bättre 
kunna bistå dem som drabbas av olika former 
av hedersrelaterat våld och förtryck är vi där
för mycket tacksamma för att Socialstyrelsen 
beviljat oss verksamhetsmedel för att ta fram 
ett utbildningsmaterial gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck, som under våren kommer ut i 
bokform.

F ör oss är det viktigt att aldrig visa någon 
som helst acceptans för brottsliga gärningar 
som sker i ”hederns namn”. Vi vill däremot 

skapa bättre kompetens och förståelse för att på 
bästa sätt kunna bistå dem som drabbas av denna 
brutala brottslighet. Och det är vi säkra på att 
det utbildningsmaterial som nu kommer ut om 
hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till. 

Läs och begrunda, uppmanar jag till!

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

Från vänster: Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare, Per Lindqvist, tillsynschef vid 
Åklagarmyndigheten, Lars Tyllered, kansliåklagare, Anders Perklev, riksåklagare, Sven-
Erik Alhem, förbundsordförande och Eva Larsson, generalsekreterare.

Riksdagsseminariet den 25 januari där bland annat 
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsoffer-
jouren Sverige deltog i en debatt.

Brottsofferjouren på Fadimedagarna 

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

Brottsofferjouren Sverige var på plats 
med bokbord under Fadimedagarna 
2017. Både på minnesgalan på Berns 
i Stockholm den 22 januari och på 
riksdagsseminariet den 25 januari. 

Det är i år 15 år sedan Fadime Sahin
dal blev mördad av sin egen far på 
grund av att hon blivit kär i en kille 
som inte godkändes av hennes fa
milj. Till minne av henne och hennes 
kamp mot hedersrelaterat våld och 
förtryck anordnas varje år Fadime
dagarna i januari. Fadimedagarna 
arrangeras av Riksföreningen Glöm 
Aldrig Pela och Fadime, GAPF. Även 
Brottsofferjouren Sverige är medar
rangör under dagarna.

I år medverkade Brottsoffer
jouren Sverige med bokbord på 
minnesgalan på Berns, där ett flertal 

artister, politiker och andra hyllade 
Fadime med sång och tal. Bland an
nat höll jämställdhetsminister Åsa 
Regner ett tal om vad regeringen gör 
på området och flera andra talare 
lyfte fram vad man önskar att reger
ingen ska satsa på. 

På riksdagsseminariet den 25 
januari lyftes frågan om svensk 
lag gäller eller inte. I Sverige är det 
förbjudet med barnäktenskap, ändå 
finns det exempel på hur socialtjäns
ten i vissa kommuner placerar gifta 
barn med sina äldre äkta män när de 
kommer som flyktingar till Sverige. 
SvenErik Alhem, förbundsordför
ande Brottsofferjouren Sverige, del
tog i en debatt i frågan och menade 
att politiker och beslutsfattare inte 
borde vara så fega utan stå upp för 
lagen. 

Åklagarmyndigheten är positivt inställd till att 
informera målsägande och vittnen om stöd från 
Brottsofferjouren. Att vittnen och målsägande är 
trygga bidrar till ökad rättssäkerhet och trygga 
bevispersoner underlättar också åklagarnas 
arbete. Det kom fram när förbundsordförande 
Sven-Erik Alhem, generalsekreterare Eva Larsson 
och vice generalsekreterare Fredrik Mellqvist 
träffade riksåklagare Anders Perklev, kansli-
åklagare Lars Tyllered och Per Lindqvist, till-
synschef vid Åklagarmyndigheten. Det blev ett 
mycket givande möte där bland annat vikten av 
ett gott bemötande, EU:s brottsofferdirektiv och 
frågor kring våld i nära relation togs upp. 

Åklagarmyndigheten positiv till  
att informera om Brottsofferjouren

FOTO AGNETA BERGM
AN
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Brottsofferjouren

– För många är det en tröskel i bör
jan. Men jag brukar få höra: ”Nu har 
jag spelat Minecraft med min tio
åring. Nu fattar jag varför det är kul! 
Vilka nivåer det finns, att det inte 
bara är att bygga och riva.” Genom 
att pröva själv förstår du vilka som 
addar dig, vad som sägs i chattarna 
och kommentarerna.

– Att testa, gärna med hjälp av 
barnen, ger insikt i vad de håller på 
med. När det gäller kränkningar och 
näthat är även här dialogen avgöran
de för att bidra till ett positivt klimat 
på nätet.

Forskning visar att ett av de bästa 
sätten för att motverka nätkränk
ningar är nyfikna, engagerade och 
delaktiga vuxna, säger Olle Cox.

Tre tips för vuxna som vill ha 
koll på hur det är på nätet för 
barn och unga.

1. Testa själv!
Du blir den som barnen vänder sig 
till om du har grundläggande kun
skap. Ladda ner appen, testa spelet, 
skaffa konto på det sociala nätverket 
och prata med barn och unga om det. 
Det är det bästa sättet att skaffa kun
skap. Din nyfikenhet sänker trösklar 
för barn och unga att prata med dig 
om deras digitala liv.

Så blir du den som barn  
och unga vill prata med  
– om hur det är på nätet

2. Prata om hur vi är mot varandra!
Det som händer på nätet handlar 
framförallt om sociala relationer och 
hur man ska hantera dem. Din roll är 
att prata om hur vi är mot varandra, 
vad vi skriver och inte skriver till 
andra, hur man kan agera om man 
blir utsatt eller om man ser någon 
annan bli utsatt.

3. Barn och unga googlar dig  
– var en förebild!
Barn och unga i din närhet kollar 
upp dig. Om du står upp för allas lika 
värde, demokratiska grundprinciper, 
deltar i konstruktiva och sakliga 
samtal på nätet och delar saker 
med ett källkritiskt tänk tar du ditt 
ansvar som förebild. 

Många timmar framför skärmen? Ta chansen — du som vuxen kan bli den som  
unga vill vända sig till för att prata om hur det är på nätet. Friends nätexpert  
Olle Cox började jobba på Brottsofferjouren Sverige, som verksamhetsutveck-
lare för barn och unga, i december 2016. Olle Cox bästa tips för en bra dialog är 
att skaffa kunskap genom att testa själv.

Våldtäktsbegreppet 
behöver stärkas
Brottsbeteckningen våldtäkt bör be-
hållas. Det menar Brottsofferjouren 
Sverige i sitt remissvar på betän-
kandet SOU 2016:60 – Ett starkare 
skydd för den sexuella integriteten. 
Utredningen föreslår bland annat att 
brottsbeteckningen våldtäkt tas bort 
och ersätts med sexuellt övergrepp. 

Brottsofferjouren Sverige vill 
istället se att våldtäktsbegreppet 
stärks för att även tydligt innefatta 
exempelvis utnyttjande av makt-
position, utpressning och andra på-
tryckningsmedel. Brottsofferjouren 
Sverige instämmer i utredningens 
förslag om att införa en lagstiftning 
som bygger på frivillighet. 

Läs hela Brottsofferjouren Sveriges  
remissvar på www.brottsofferjouren.se

Utökade öppettider 
för Brottsofferjourens 
nationella telefonlinje
Nu har Brottsofferjourens telefon-
central nya öppettider. Måndagar 
och onsdagar svarar vi på samtal 
9.00–19.00. Tisdagar, torsdagar 
och fredagar 9.00–16.00.

FOTO LENA RINGQVIST

Olle Cox är ny verksamhetsutvecklare för barn  
och unga på Brottsofferjouren Sverige. 

Telefoncentralen 
tar emot samtal från 
hela landet och du 
når oss på 0200-21 
20 19. Välkommen 
med ditt samtal! 
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Aktuellt

Närmare hälften av alla elever i 
årskurs nio utsätts för brott. Mobbade 
elever utsätts mer än andra. Det visar 
Skolundersökningen om brott från 
Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå:s skolundersökningen genom
förs vart tredje år. I 2016 års under
sökning  har cirka 4 700 elever i 
årskurs nio medverkat. Skolan är en 
vanlig plats för olika typer av brott. 
Vanligast är lindriga brott, en liten 
andel är grova, enligt Brå. Drygt 
47 procent av eleverna  uppger att 
de utsatts för någon typ av brott i 
skolan. Stöld är den brottstyp som 
störst andel –både killar och tjejer – 
blir utsatta för, närmare 30 procent. 
Bland killar är det även vanligt att de 
blir utsatta för misshandel (20 pro
cent), medan tjejer oftare utsätts för 
sexualbrott (24 procent). Mobbade 
elever utsätts oftare än andra.

– Vi ser ett tydligt mönster i att 

de elever som svarar att de blivit 
mobbade, också på specifika frågor 
om olika brott, i hög grad uppger att 
de blivit utsatta. Det kan exempel
vis handla om misshandel, hot och 
sexuellt ofredande. Det gör att de är 
dubbelt utsatta och det är någonting 
som skola, lärare och föräldrar behö
ver vara uppmärksamma på, säger 
Anna Frenzel, utredare på Brå, i ett 
pressmeddelande.

Närmare hälften, 49 procent, av 
eleverna uppger också att de va
rit delaktiga i någon form av brott 
under de senaste tolv månaderna. 
Vanligast är stöldbrott, våldsbrott 
och skadegörelse.

Drygt 31 procent av killarna och 
knappt 22 procent av tjejerna upp
ger att de har begått våldsbrott vid 
minst ett tillfälle under det senaste 
året. Drygt 38 procent av killarna 
och knappt 37 procent av tjejerna 
svarar att de stulit något. 

Mobbade elever mer utsatta för brott

brott – drygt– anmäldes under 2016. 
Det visar preliminär statistik från 

Brottsförebyggande rådet (Brå). Det 
är cirka 6 470 fler brott än 2015. De 

kategorier av anmälda brott som ökade 
mest i antal under 2016 är bedrägeri-

brott samt brott mot person.

1,5 miljoner

Samverkan mot 
mängdbrott ska 
förstärkas
Polismyndigheten och Åklagar-
myndigheten har fått i uppdrag av 
regeringen att förstärka samverkan 
inom brottsutredningsområdet. 
Två olika insatser ska genomföras.
Dels ska ett antal åklagare under 
en period på minst sex månader 
placeras hos Polismyndigheten 
för att bistå polisens utredare och 
förundersökningsledare i konkreta 
ärenden rörande mängdbrott. Myn-
digheterna får själva avgöra i vilken 
eller vilka delar av landet den extra 
resursen ska användas, men det ska 
vara där Polismyndighetens behov 
av stöd är stort.

Dels ska Polismyndigheten 
och Åklagarmyndigheten inrätta 
särskilda utredningsgrupper som 
ska utreda, redovisa och avsluta 
gamla ärenden. Regeringen menar 
att detta ska ge den ordinarie 
utredningsverksamheten möjlighet 
att arbeta med nyinkomna ärenden, 
som har större chans att leda till 
lagföring. 

FOTO JOHNÉR/SCANDINAV BILDBYRÅ

Elever som utsätts för mobbning utsätts också oftare än andra elever för brott. Det visar Brottsförebyggande 
rådets skolundersökning. Personen på bilden har ingen koppling till artikelns innehåll.
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Aktuellt

Fler känner sig otrygga när de vistas 
i sitt eget bostadsområde under 
kvällstid. Det visar Nationella 
trygghetsundersökningen 2016 från  
Brottsförebyggande rådet (Brå).

En majoritet av befolkningen mellan 
16 och 79 år, uppger att de är trygga i 
sitt bostadsområde på kvällen, men 19 
procent uppger att de känner otrygg-

het. Det är en ökning med 4 procent-
enheter sedan 2015. Även oro för att 
utsättas för överfall eller misshandel 
har ökat jämfört med 2015, från 11 till 
15 procent. 

Det finns stora skillnader i otrygg-
het mellan män och kvinnor. Bland 
kvinnorna uppger 31 procent att de 
känner sig ganska eller mycket otryg-
ga eller att de på grund av otrygghet 
låter bli att gå ut, att jämföra med  
9 procent av männen.  

Fler känner otrygghet 

Internationella 
Brottsofferdagen
Den 22 februari uppmärksammas 
Internationella Brottsofferdagen 
av Brottsofferjouren över hela 
landet. På Norra Latin i Stockholm 
högtidlighålls dagen för artonde 
året i rad av Brottsoffermyndig-
heten, Brottsofferjouren Sverige 
och en rad andra ideella organisa-
tioner.

Årets program erbjuder ett antal 
aulaföreläsningar och valbara semi-
narier. Huvudtalare är Paul Iganski, 
professor vid Lancaster University, 
Storbritannien. Hans forskningsfält 
omfattar bland annat hatbrott, våld, 
inverkan på offret och viktimologi.
Brottsofferjouren Sverige håller ett 
seminarium om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Under dagen talar 
också Morgan Johansson, justitie- 
och migrationsminister.

UR Samtiden kommer att filma 
aulaföreläsningarna så att de som 
inte har möjlighet att delta kan ta 
del av innehållet i efterhand. 

Runt om i landet uppmärksam-
mar lokala brottsofferjourer Interna-
tionella Brottsofferdagen på olika 
sätt. Läs mer på sidorna 17-19. 

ILLUSTRATION STINA W
IRSÉN

Liten och trygg – ny  
handledning för förskolan
Handledningen ”Liten och trygg” 
vänder sig till personal i förskolan. 
Syftet är att förse förskolepersonal 
med kunskap om brott mot barn och 
att ge dem stöd i samtal med barn om 
känslor och rättigheter.

Brottsoffermyndigheten har tagit 
fram handledningen ”Liten och 
trygg” på uppdrag av regeringen. 
På handledningens webbplats 
www.jagvillveta.se/forskola finns 
filmade intervjuer med experter, 
spelfilmer och övningar som ger ar
betsgruppen på förskolan möjlighet 

Stina Wirsén har illustrerat känslokort och en affisch som kan användas i förskolepersonalens samtal med 
barn om känslor och rättigheter.

att diskutera barns utsatthet och det 
ansvar som förskolan har. Förskole
personalen får bland annat lära sig 
mer om olika brott som kan drabba 
små barn, till exempel misshandel 
och sexuella övergrepp.

På handledningens webbplats 
finns också pedagogiska övningar 
om känslor och rättigheter som 
personalen kan göra tillsammans 
med barnen. Till exempel genom lek, 
samtal och skapande. Övningarna i 
”Liten och trygg” utgår från försko
lans läroplan och FN:s barnkonven
tion. 

FOTO ISTOCK PHOTO

Internationella 
Brottsofferdagen 

uppmärksammas 
den 22 februari varje år. 

Syftet är att göra fler medvetna 
om brottsutsattas situation och de 
ideella organisationer som ger stöd.
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Fråga experterna

Peter Jonsson är chef 
för brottsskadeenhe-
ten på Brottsoffer-
myndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar han på frågor om 
brottsskadeersättning 
och skadestånd. 

Eva Andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast som 
målsägandebiträde där 
hon hjälper och stödjer 
brottsoffer att driva 
sina mål. Hon har också 
skrivit ”Brottsoffret och 
rättsprocessen”, del 
två i Brottsofferjourens 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO HENRIK OLOFSSON

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

FOTO SARA LINDQUIST

Har du frågor till expertpanelen? Skicka dem till fragaexperten@boj.se. 
Experterna har enbart möjlighet att besvara de frågor som publiceras i 
tidningen. Vi tar oss friheten att korta ned de frågor vi får.

Fallet lades ned  
– kan han ändå  
få ersättning? 

Fråga: Min tonårsson blev helt 
oprovocerat misshandlad av 
ett gäng förra året. De togs av 
polisen direkt, men idag fick 
vi brev om att fallet är nedlagt 
eftersom det inte går att bevisa 
vem i gänget som gjorde vad. 
Kan min son fortfarande få 
ersättning? 

Han fick skador i ansiktet, 
knäckt näsben och en massa 
blåmärken på kroppen. Dess
utom har han och hela familjen 
mått jättedåligt. Han har svårt 
att vara själv ute. Även om 
ingen döms har det här påver
kat hela hans liv väldigt mycket.

Svar: Din son kan ha rätt till 
ersättning även när polisen lagt 
ned förundersökningen, även 
om han inte har möjlighet att 
begära skadestånd från den eller 
de som begått gärningen. Har ni 
inte anmält skadan till ert för
säkringbolag bör ni snarast göra 
detta. Det finns ofta möjlighet 
att få ersättning via överfalls
skyddet i hemförsäkringen vid 
misshandel. Om din son omfat
tades av en olycksfallsförsäkring 
kan ersättning för personskadan 
lämnas från den. 

För det fall din son sak
nade försäkringsskydd eller 
skadan inte ersätts fullt ut via 
försäkring kan han ha rätt till 

brottsskadeersättning. Brotts
skadeersättning kan täcka 
både personskada och kränk
ning vid misshandel. Ansökan 
görs till Brottsoffermyndig
heten. Man måste normalt sett 
ansöka inom tre år från det 
att förundersökningen lades 
ned, men den som utsatts för 
brott som barn (under 18 år) 
har ända fram till 21årsdagen 
på sig. 

Du hittar mer informa
tion och kan också ansöka om 
ersättning på myndighetens 
webbplats, www.brottsoffer
myndigheten.se. 

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Hur kan vi  
hjälpa vår dotter 
att må bättre? 

Fråga: Vår dotter blev utnytt-
jad sexuellt i skolan som liten. 
Vi föräldrar visste inget då, 
utan det har kommit fram 
först senare när hon mådde 
dåligt och hade kontakt med 
BUP som tonåring. Då berät-
tade hon inte själv för oss 
utan vi fick via hennes kon-
takt där veta vad som hänt. 
Kontakten sa att vår dotter 
ville att vi skulle få veta, men 
att hon inte ville prata med 
oss om det eller att vi skulle 
göra någonting. 

Vi respekterade det då, men 
undrar nu om vi verkligen 

gjorde rätt. Övergreppen har 
gjort att vår dotter mått väldigt 
dåligt under lång tid. Hon har 
bland annat haft svåra ätstör
ningar och mycket ångest. Hon 
har haft kontakt med många 
olika psykologer och hennes 
mående går fortfarande upp 
och ned.

Nu är hon 21 år och hon har 
frågat varför vi inget gjorde 
när vi fick veta. Hon menar att 
det som hände är hennes fel 
och säger att vi inte tror hen-
ne eller tar henne på allvar. 
Men det gör vi. Vi har förkla-
rat att vi blev tydligt tillsagda 
att hon inte ville att vi skulle 
göra något. Vi mår dåligt över 
detta och känner att vi inte 
har gett henne det stöd hon 
har behövt. Gjorde vi rätt och 
hur ska vi kunna hjälpa henne 
att må bättre?

Svar: Er dotter har varit med 
om något mycket svårt, sexu
ella övergrepp, och undrar idag 
varför ni inte gjorde mer trots 
att ni visste vad som hänt. Hon 
ger er en svår skuld att bära på 
och behöver prata om sin be
svikelse av att inte tycka sig ha 
fått bra hjälp för vad hon varit 
med om. Ni ingår i hjälpsyste
met men har gjort som ni blivit 
tillsagda, inte gå får djupt in i 
vad som hänt. 

Jag tänker att hon behöver 
en riktig psykotraumabehand
ling där hon får möta någon 

Fortsättning på nästa sida.
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Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se

som kan ta emot hennes arg
het, ledsenhet och så vidare 
för att kunna få ett bättre liv. 
Hon har bara er att vara arg på 
idag medan det förmodligen är 
så att de övergrepp hon varit 
med om inte är bearbetade 
ännu och ger många svåra 
känslor. Kanske behöver också 
ni tala med en kunnig person, 
till exempel en stödperson på 
Brottsofferjouren som kan 
förklara mer kring dotterns 
reaktioner och att det inte är 
ovanligt att det blir såhär. 

Men framförallt, det går att 
göra något åt situation med rätt 
stöd och kompetens. Er dotter 
behöver få  tag på någon med 
mycket traumakompetens. 
Peppa henne att inte ge upp. 

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Jag är orolig för 
min kompis – vad 
kan jag göra? 

Fråga: Jag är orolig för en 
kompis. Hennes föräldrar 
övervakar allt hon gör. Vi går 
i gymnasiet och hon får aldrig 
hänga med på grejer efter 
skolan utan måste gå direkt 
hem. Hon säger inte vad som 
händer om hon inte gör som 
de säger men jag har sett att 
hon haft blåmärken ibland. 
Vad kan jag göra för att hjälpa 
henne?

Svar: Tack för din fråga. Det 
är bra att du engagerar dig och 
bryr dig om din kompis. Det 
framgår inte om du försökt 
prata med henne på allvar 

om det du iakttagit. Om du 
inte gjort det råder jag dig att 
åtminstone försöka prata med 
henne om sin situation och vad 
du har märkt. 

Det finns hjälp och stöd att 
få för henne. Brottsofferjouren 
är ett exempel och är hon av 
utländsk härkomst finns flera 
olika organisationer som hjäl
per flickor som befinner sig i 
hennes situation. Kommer det 
fram under samtal med henne 
att hon utsatts för fysiskt våld 
ska det anmälas hos polisen.

Känner du oro för att hon 
far illa kan du också kontakta 
sociala myndigheter och göra 
en orosanmälan. De är då 
tvungna att undersöka/utreda 
hur din kompis har det. Du 
kan vara anonym när du gör en 
orosanmälan. Lycka till!

EVA ANDERSSON ADVOKAT

Kan jag få  
ersättning för  
min trasiga bil? 

Fråga: Någon slog sönder min 
bil som jag precis hade tjänat 
ihop till. Har ingen försäkring 
som täcker. Polisanmälan är 
gjord, men nedlagd. Hur ska 
man söka ekonomiskt stöd till 
detta då jag pluggar sista året 
på gymnasiet och inte har råd 
att laga bilen?

Svar: Ersättning för skador på 
grund av brott kan ges genom 
skadestånd, försäkringsersätt
ning eller, i sista hand, statlig 
brottskadeersättning. Om jag 
tolkar din fråga rätt är an

ledningen till att polisen lagt 
ned utredningen att man inte 
kunnat hitta gärningspersonen. 
Detta innebär att du inte kan få 
skadestånd. Du har inte heller 
någon försäkring som kan ge er
sättning. Det finns då vissa, men 
mycket begränsade, möjligheter 
att få brottsskadeersättning för 
den sakskada som brottet inne
burit. Ersättning kan lämnas om 
gärningspersonen var inta
gen för tvångsvård, avtjänade 
fängelse straff eller var häktad 
och begick brottet på rymmen 
eller under permission. 

Om gärningspersonen, 
som i ditt fall, är okänd kan 
det inte konstateras att hen 
var intagen, vilket innebär att 
ersättning på den grunden 
inte kan lämnas. Ersättning 
för sakskada kan också lämnas 
i vissa så kallade ömmande 
fall – om skadan inneburit att 
den skadelidandes möjligheter 
att försörja sig allvarligt har 
försvårats eller att ersättning 
annars framstår som särskilt 
angelägen. Utifrån det som 
framgår av din fråga är det 
tyvärr inte troligt att din skada 
kan anses som så ömmande 
att brottsskadeersättning kan 
lämnas.

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN
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Akut och långsiktigt. 
Så arbetar Brottsofferjouren Värmland 
mot hedersförtryck i vardagen . Sid 10

Ökad kunskap genom ny bok. 
Brottsofferjouren Sverige släpper 
nytt utbildningsmaterial. Sid 12

”Vi la en fralla i varje påse.” 
Östra Östergötland satsade på 
kampanj för att nå unga. Sid 14

Hedersrelaterat våld

ILLUSTRATION KARIN ROSENBERG/KARINFORM
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”Vi tar hand om det på måndag.” Så 
svarar man inte på Brottsofferjouren 
Värmland när någon söker akut 
hjälp för hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

– Vi släcker bränder hela tiden, 
säger Asal Narimani, samordnare på 
Brottsofferjouren Värmland.

Receptionen mitt i city i Karlstad 
kallas Trygghetscenter eftersom 
Brottsofferjouren delar den med bland 
annat polis, räddningstjänst och Karl
stad kommuns Ungdomar för trygghet.

Det är lätt att hitta till Drottning
gatan 30 där receptionen är öppen 
9.00–15.00 på vardagar. Dit kommer 
flickor som vet att de ska giftas bort, 
som har gift sig och vill skiljas och inte 
vet hur det ska gå, eller som har varit i 
kontakt med socialtjänsten men inte 
tyckt att de blivit tagna på allvar. 

– Det är vanligt. Tjejerna säger att 
socialsekreterare inte tror dem och 
att de inte förstår. Det vi gör då är att 
ligga på socialen så att de till exem

pel kan göra en riskbedömning om 
att tjejen behöver ett akut boende.

Asal Narimani berättar att det 
kan komma in unga som inte vågar 
gå hem. De unga kan ha försökt få 
hjälp av socialtjänsten. 

– ”Vi tar hand om det på måndag”, 
kan de få höra. Vi hjälper då genom 
att ringa socialjouren. Då kan de 
komma ganska snabbt och skjutsa 
personen till ett akut boende, berät
tar Asal Narimani. 

När någon besökt Brottsoffer
jouren akut brukar kontakten bli 
intensiv – och kort. Men Brottsoffer
jouren Värmland jobbar också lång
siktigt med att sprida kunskap om 
den så kallade vardagshedern.

Vardagsheder är det som sker varje 
dag i familjer med hederskultur. Det 
är inte lika dramatiskt som mord 
och könsstympning, men eftersom 
vardagsheder ingår i den vardagliga 
rutinen är det något som många fler 
känner igen sig i.

Brottsofferjouren tackar ja till 
de flesta inbjudningar de får om 
att komma och föreläsa. De bjuder 
också in sig själva till skolor.

De berättar då hur vardagsheder 
kan begränsa livet.

• Flickor får inte gå ut efter skolan. 
• De har ansvar för småsyskon. 

 Min önskan är att 
inte bara jobba med 

det akuta, utan att också 
få jobba långsiktigt. 

• De får inte själva välja kompisar, 
pojkvän eller kläder.  

• De får inte gå på fest.

På sina besök på skolor berättar 
också Brottsofferjouren Värmland 
vilka tecken man som personal på en 
skola eller förskola kan vara upp
märksam på. 

• Är det storasyster som oftast 
hämtar och lämnar på förskolan? 
Det är ett tecken på att hon får ta det 
stora ansvaret för småsyskonen. 

• Somnar en tjej ofta på lektio
nerna? Det kan vara ett tecken på att 
hon har mycket praktiskt hemma
arbete då hon ska sköta mat, disk, 
tvätt och städning. 

• Skolkar en tjej mycket? Det kan 
vara ett tecken på att hon på skoltid 
tar chansen att träffa de kompisar 
hon vill. Eller sin hemlige pojkvän. 

– Vi har förstått att tjejer åker till 
andra städer eller till sin partner 
över dagen, för att få umgås med den 
de vill. Skoltiden blir då ens fritid. 
Det är självklart inte bra i längden, 
säger Asal Narimani.

Vardagshedern  
är roten till det akuta
Akut, kort och intensivt. Men också långsiktigt arbete mot vardagsheder som begränsar 
livet. Så jobbar Brottsofferjouren Värmland med hedersproblematik.
 
Text och foto: Lena Ringqvist  

Vi har förstått att 
tjejer åker till an-

dra städer eller till sin 
partner över dagen, för 
att få umgås med den de 
vill. Skoltiden blir då ens 
fritid. 
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Brottsofferjouren Värmland kan jobba 
på det sätt de gör för att heders
problematiken ingår i det ordinarie 
arbetet. Asal Narimani och sam
ordnare Neslihan Erdis delar på en 
tjänst på 40 procent som är riktad 
mot hedersförtryck. Asal Narimani 
jobbar främst med utbildning och 
föreläsningar, medan Neslihan Erdis 
är ute på skolor och har samtals
grupper.

– Att få ihop schemat funkar 
eftersom vi har oerhört bra ideella 
jourarbetare som går in och hjälper 
till när vi är borta. Det gör det lättare 
för oss att åka.

Ofta är de borta hel eller halv
dagar. Jouren ställer krav på de som 
bokar, till exempel att få komma 
tillbaka och få möta grupperna vid 
flera tillfällen. När det gäller sam
talsgrupper med ungdomar brukar 
de delas in i tre grupper i tre timmar 
vid tre tillfällen.

– Vi får i gång en process och vill 

Mitt i city i Karlstad finns Trygghetscenter, en gemensam reception för Brottsofferjouren Värmland, polis, 
räddningstjänst och Karlstad kommuns Ungdomar för trygghet. Eva Aronsson är vittnesstödsamordnare, Asal 
Narimani är samordnare.

avsluta den. Det är viktigt att de som 
vill ha oss också vill lägga ner tid på 
det här. 

I januari arrangerade Brottsoffer
jouren Värmland ett seminarium 
om maskulinitet, män och heder. 
Det var så många anmälningar att 
de fick tacka nej till många som ville 
komma. Trenden det senaste året har 
varit att intresset ökar för heders
problematiken. Jouren har fått 
många bokningar och haft samtals
grupper med hvbpersonal, rektorer, 
socialsekreterare, förskollärare.

Samarbetet med socialtjänsten i 
Värmlands 16 kommuner fungerar 
bra i många av kommunerna, enligt 
Asal Narimani. 

– Men det finns också kommuner 
med socialtjänster dit man inte vill 
skicka personen. Det är hemskt, men 
så ser det ut. 

Jouren får pengar från 10 av de 
16 kommunerna, men tar ändå emot 

Brottsofferjouren Värmland 
tipsar:”Det här fungerar 
för oss när vi jobbar med 
hedersproblematik”

• Vi försöker synas. Helst i skolor. 
Vi tackar ja till inbjudningar, eller 
bjuder in oss själva. 

• Vi har kunskap om frågan. Om 
en elev kommer till vårt bokbord 
vet vi oftast vad det handlar 
om redan vid elevens första 
fråga. Då kan vi ställa följdfrågor 
som visar att vi har förstått vad 
eleven menar.

• Vi vänder oss till högstadium, 
gymnasium och högskola. Det 
är svårare att komma in på 
skolor för yngre barn än så.

• Även när vi är inbjudna för att 
berätta om vad Brottsoffer-
jouren gör i stort, så brukar vi 
också berätta om till exempel 
vardagsheder.

• Vi pratar om barns rättigheter.
• Det är sällan vi behöver tänka 

på säkerhetsaspekten. Men om 
vi vet att det kan bli ett svår-
are samtal är vi alltid två från 
Brottsofferjouren i rummet.

• Vi är inte rädda för att prata om 
heder, skam, religion, kultur och 
värderingar.

brottsutsatta från de kommuner som 
inte bidrar. Nu söker Brottsofferjour
en Värmland mer projektmedel till 
att få i gång fler samtalsgrupper. 

— Min önskan är att inte bara 
jobba med det akuta, utan att också 
få jobba långsiktigt. Vi vill ta itu med 
rötterna, det som orsakar hederspro
blematiken. En bra början är sam
talsgrupper, säger Asal Narimani. 
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För att stötta dem som blivit 
utsatta för hedersrelate
rat våld och förtryck har 

Brottsofferjouren Sverige, med 
hjälp av medel från Social
styrelsen, tagit fram ett utbild
ningsmaterial i form av en bok. 

Boken belyser flera olika 
typ er av förtryck som till 
exempel barnäktenskap, be
gränsningar, våld, könsstymp
ning och hedersmord. Den 
varvar fakta och egen upplevda 

berättelser från personer ut
satta för hedersförtryck. 

– Det finns inget samlat 
utbildningsmaterial för brotts
offerjourer i den här frågan. Där
för har vi valt att ta fram en lättill
gänglig bok om en stor och viktig 
fråga, säger Heléne Carlsson. 

I Sverige är diskussionen om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ofta polariserad. 

Det kan handla om en rädsla 

för att peka ut och stigmatisera 
vissa grupper. 

– För att inte ställa olika 
typer av våld mot varandra 
tar Brottsofferjouren Sve
rige med den här boken FN:s 
konventioner om mänskliga 
rättigheter och svensk lagstift
ning som utgångspunkt för 
vad varje människa har rätt till 
och skydd ifrån. Ingen form av 
våld eller kränkning ska kunna 
rättfärdigas som en del av en 
tradition, kultur eller religion,  
säger Heléne Carlsson. 

Det finns flera myndig
heter som tagit fram 
metodstöd och annat ut

bildningsmaterial om heders
relaterat våld och förtryck i 
Sverige. Bland annat Social
styrelsen och Länsstyrelsen i 
Östergötland. 

– Det nya med att vi ger ut 
den här boken är att den varvar 
fakta med riktiga, egenupp
levda berättelser för att ge ett 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt  
flickor men också pojkar och vuxna kvinnor som anses kränka sin familjs heder.  
–Det är viktigt att personer som upplevt hedersrelaterat våld och förtryck blir rätt 
bemötta, säger Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare Våld i nära relation på 
Brottsofferjouren Sverige. 
Text: Agneta Bergman    Illustration: Karin Rosenberg/Karinform

Ny bok för ökad kunskap  
och bättre bemötande

Leva sitt liv – En bok om hedersrelaterat våld och förtryck

• Leva sitt liv – En bok om hedersrelaterat våld och förtryck 
släpps under våren. 

• Boken kan redan nu förhandsbeställas från beställnings-
sidan på www.brottsofferjouren.se. Så fort den är klar 
skickas den sedan mot enbart portokostnad.

• Författare är Brottsofferjouren Sverige och redaktör är 
Heléne Carlsson. Karin Rosenberg, Karinform, har gjort 
grafisk form och illustrationer.
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helhetsperspektiv, fortsätter 
Heléne Carlsson.  

Boken beräknas vara färdig 
under våren 2017 och riktar sig 
till brottsofferjourer, kvinno
jourer, socialtjänst, polis, 
hälso och sjukvård och andra 

organisationer och myndighe
ter. Men alla som vill kan med 
fördel läsa den.

– Vår förhoppning är att bo
ken kommer att användas som 
vidareutbildnings material 
och att många studiecirklar 

och andra utbildningsinsatser 
kring boken kommer att hållas, 
avslutar Heléne Carlsson. 

Boken är under produktion 
och kommer att ges ut under 
våren. Läs mer i faktarutan till 
vänster. 

Leva sitt liv – En bok om hedersrelaterat våld och förtryck är illustrerad och formgiven av Karin Rosenberg på Karinform. Boken släpps under våren. 
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Hur får man elever och lärare att ta emot en påse med information om hedersrelaterat 
våld och förtryck? Det vet Brottsofferjouren Östra Östergötland. 
Text och foto: Lena Ringqvist  

hälsande på besökaren från 
Tidningen Brottsoffer. 

Det som var svårt med kam
panjen var att få folk att vilja 
ta emot påsarna. Mia Landells 
erfarenhet sa att man måste ha 
något ätbart, annars går folk 
förbi. Av de 33 000 kronorna i 
bidrag från Länsstyrelsen för 
kampanjen gick 25 000 kronor 
till att bekosta ostfrallor. 

– Det duger inte med ett äpple. 
Det ska vara en god dricka 
eller en macka. Så jobbar till 
exempel politiska partier och 
Lärarförbundet när de delar ut 
material på Centralstationen. 
Vi hade inte haft lika lätt att 
bli av med påsarna om frallan 
inte hade legat i. Den gjorde att 
eleverna kollade vad mer som 
låg i, säger Mia Landell. 

Men det svåraste var att 
kånka och bära på allt 
material. Lastpallar 

på 150 kilo med broschyrer 
skulle hämtas, lyftas från 
bilen, packas i papperspåsar 
som skar upp fingrarna, bäras 
tillbaka till bilen, forslas upp 
till skolorna. 

Bagarna med dragkedjor 
från Ullared som jourarbetar
na trodde skulle vara så smarta 
visade sig vara opraktiska när 

Inom tio minuter svarade 
han ”jag kommer”. Och 

nästan alla andra partier ville 
också vara med.

”Vi la en fralla i varje påse”

Det var inte svårt att få poli
tiker att dela ut kampanj
material på skolor under 

hösten 2016, till ungdomar 
som riskerade att bli bortgifta 
eller könsstympade. Läns
styrelsen bekostade projektet 
och Mia Landell, samordnare 
och verksamhetsansvarig på 
Brotts offerjouren Östra Öster
götland, projektledde.

Hon hörde kommunstyrel
sens ordförande Lars Stjern
qvist (S) säga i en intervju att 
alla måste bry sig om frågan 
om hedersrelaterat våld och 
förtryck. ”Upp till bevis” tänkte 
Mia Landell och föreslog att 
han skulle dela ut påsar med 
kampanjmaterial på gymnasier. 

– Inom tio minuter svarade 
han ”jag kommer”. Och nästan 
alla andra partier ville också 
vara med, säger Mia Landell 
över en kaffe och bulle vid 
ekbordet på Brottsofferjouren i 
centrala Norrköping. 

Vid hennes fötter har de två 
elvaåriga taxarna Ola och Gu
nilla kommit till ro, efter sitt 

man behövde vara två personer 
för att kunna lyfta en bag.

– Vi fick ringa runt och fråga 
folk om de hade blå Ikeapåsar 
att låna ut. De kunde man lyfta 
själv utan att behöva hjälp.

Den första snön kom under 
veckan de delade ut materialet. 

– Vad vi frös! Fastän vi fick 
stå inomhus på alla skolor. 
Fingrarna hade självsprickor.

Kampanjen var ändå värd 
allt slit och fysiska plågor. Ett 

Det hade varit 
värt det även 

om bara en enda hade 
ringt. Att dessa unga 
vågar prata är ett 
jättestort steg. 

Mitt i city i Norrköping välkomnar taxarna 
Ola och Gunilla besökare till Brottsoffer-
jouren Östra Östergötland. ”Ibland får jag 
schamponera bort tårar och snor ur deras 
päls, när de tröstat en brottsutsatt som varit 
ledsen”, berättar Mia Landell.
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Kampanjen i siffror
• Cirka 10 samtal efter kampanjen, 

från unga människor som vågat prata 
med Brottsofferjouren om så kallad 
vardagsheder — att de begränsas av 
sin familj genom att de inte får gå ut, 
inte får följa med på skolresor, inte 
får umgås med vem de vill, att de är 
rädda för att bli bortgifta. 

• Okänt antal som uppmärksammats 
på att deras kompisar kan lida av 
hedersrelaterat våld och förtryck.

• 1 500 elever och lärare som tog 
emot en papperspåse med material 
från Länsstyrelsens nationella kom-
petensteam mot könsstympning. 

• 50 000 kronor i bidrag från Läns-
styrelsen, varav 17 000 kronor gick 
till samarbete med Pangea/Back upp 
och Unga KRIS Norrköping och Linkö-
ping. Resterande 33 000 kronor gick 
till Brottsofferjourens kampanj.

• Det finns 70 000 könsstympade 
kvinnor i Sverige varav 8 000 är 
under 18 år. Totalt finns 140 miljoner 
könsstympade kvinnor i världen. 

”Jag blir så frustrerad över att man säger att bortgifte och könsstympning är en kultur eller 
religion. Nej, säger jag. Vi har en lagstiftning. Vi ska inte offra barn och unga för att deras familj 
inte följer svensk lagstiftning”, säger Mia Landell, samordnare och verksamhetsansvarig på 
Brottsofferjouren Östra Östergötland.

tiotal unga människor har 
efter kampanjen hört av sig till 
Brottsofferjouren och berättat 
om hur deras familj begränsar 
livet för dem. 

— Det hade varit värt det 
även om bara en enda hade 
ringt. Att dessa unga vågar pra
ta är ett jättestort steg. Fastän 
många är anonyma känner de 
att de avslöjar sin familj. Det 
vi hjälper dem med är att vi 
lyssnar. De får någon att prata 
med, säger Mia Landell.

Begränsningarna handlar 
om allt mellan att inte få åka 
på skolresor till att bli köns
stympade eller bortgifta.

– Jag blir så frustrerad över 
att man säger att det är deras 
kultur eller religion. Nej, säger 
jag. Vi har en lagstiftning. Vi 
ska inte offra ungdomar för att 
deras familj inte följer svensk 
lagstiftning, säger Mia Landell.

Nu vill Länsstyrelsen göra 
kampanjen till en årlig satsning. 

– Vi får se om vi mäktar 

med det praktiska arbetet igen. 
Men det var roligt att kampan
jen blev så lyckad.

Det knackar på fönstret. På 
skylten utanför porten 
står det att man ska 

knacka på fönstret om man 
vill in till Brottsofferjouren. 
Taxarna Ola och Gunilla vak
nar under ekbordet, springer 
på sina korta ben ut i hallen 
och hälsar besökaren högljutt 
välkommen in. 
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Hedersrelaterat våld
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Hallå där Juno Blom, 
utvecklingssamordnare  för Nationella 
kompetensteamet mot hedersrelate-
rat våld och förtryck. 2018 flyttas det 
nationella uppdraget från Länsstyrel-
sen i Linköping till den nya jämställd-
hetsmyndigheten i Göteborg. 

Vad tänker du om det arbete ni byggt 
upp sedan 2013?
– Jag kan känna en oro för personer i 
en hederskontext. Vi vill lämna över 
så att de utsatta får bra stöd även i 
fortsättningen. 

Hur kommer ni i Linköping att jobba 
vidare med hedersrelaterade frågor? 
– Som alla andra länsstyrelser har 
vi ett regionalt uppdrag, och det 
kommer fortsätta som tidigare. Men 
det nationella uppdraget med webb
platsen, kompetensteamet och stöd
telefonen kommer inte finnas kvar i 
Linköping efter 2017. 

Hur många av er som nu arbetar med 
det nationella uppdraget kommer att 
flytta med? 
– I nuläget vet vi inte. Våra tjänster 
försvinner vid årsskiftet. 

Vad tänker du kring det? 
–  Vi kämpar på, ända in i kaklet! Vi har 
ett år på oss att jobba. Det är ett stort 
tryck på vår stödtelefon för yrkesverk
samma, och många frågar efter utbild
ning. Vi gör vårt arbete så bra som 
möjligt, så överlåter vi till politikerna 
att ta ansvar för var och hur heders
relaterade frågor ska leva vidare.

Kommer Nationella kompetensteamet 
leva kvar? 
– Det vet vi inte heller än. Vi kom
mer ha ett möte med Kerstin Alne

bratt som är den som bygger upp den 
nya myndigheten. 

Kan ni se om de pengar som ni delat ut 
till projekt har gjort någon skillnad? 
– Ja, samverkan och kunskapen har 
ökat. Till exempel har 80 kommuner 
jobbat med projektet Det handlar 
om kärlek, i samverkan med frivillig
sektorn och andra myndigheter. Det 
har varit viktigt att prova vad som 
är mest gynnsamt av till exempel att 
bygga upp nätverk, ta fram hand
lingsplaner, att lära sig hur man når 
målgruppen och bemöter personer 
med hedersproblematik. 

Vilka slutsatser har ni dragit? 
– Att man behöver jobba med hela 
kedjan. Att det systematiska arbetet 
har gjort att vi sett var det brister, till 
exempel att det är stor skillnad mel
lan kommuner i hur man hanterar 
hedersrelaterade frågor. 

Vad kan du säga om Brottsoffer-
jourens roll i hedersrelaterade frågor? 
– Brottsofferjouren gör ett jättevik
tigt arbete. Personer med heders
problematik blir ofta ensamma när 
de går igenom svåra processer. Det 
är viktigt med stöd runtomkring. 
Brottsofferjouren kan ge med
mänsklighet i utsatta situationer. 

LENA RINGQVIST

 

Hedersrelaterat våld 
priorierat i regeringens 
nationella strategi
I november 2016 presenterade 
regeringen en tioårig nationell 
strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relation. Området 
hedersrelaterat våld och förtryck 
lyftes fram som prioriterat. 

Bland annat ska en utredning 
tillsättas för att se över möjligheten 
att införa hedersmotiv som en 
särskild straffskärpningsgrund. En 
kartläggning av hedersrelaterat 
våld i Sverige ska också göras. 

Strategin är en del av en 
jämställdhetspolitisk skrivelse där 
också en ny jämställdhetsmyndig-
het ingår. Den nya myndigheten 
ska placeras i Göteborg. 

Nationell stödtelefon
• Nationella kompetensteamet 

mot hedersrelaterat våld och 
förtryck har en stödtelefon för 
yrkesverksamma och ideella. 
Jourarbetare kan ringa stöd-
telefonen för att få svar på sina 
frågor om hedersrelaterat våld 
och förtryck. Till exempel frågor 
om hur man bemöter en person 
som är rädd, vilka frågor som är 
viktiga att ställa till personen, 
hur och vad man bör anmäla. 

• Stödlinjen nås på 010-223 57 
60 och är öppen måndag–fre-
dag, klockan 9.00-16.00.

• Läs mer på hedersfortryck.se

Juno Blom,  
utvecklings- 
samordnare.
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Brottsofferdagen

Internationella  
Brottsofferdagen

Runt Internationella Brottsoffer dagen, den 22 februari, 
belyser Brottsofferjouren situationen för  brottsutsatta 
över hela landet. Här är några exempel på hur lokala 
brottsofferjourer uppmärksammar dagen.

Brottsofferdagar i Borås
I Borås hålls Brottsofferdagarna 2017 
den 22–23 februari. Dagarna bjuder på 
många intressanta föreläsningar. Bland 
annat ger advokat Marianne Andersson 
personliga reflektioner kring brottsoffer-
stödet vid brottmålsprocesser. Johan 
Melander Hagborg, leg. psykolog 
och doktorand föreläser om sexuella 
övergrepp mot förskolebarn och om hur 
vi kan prata med barn om sexualitet 
och gränser. Polisen i Borås håller ett 
pass om våldsbejakande extremism. 
Janne Ryrlén berättar om hur IF Elfsborg 
som förening och klubb arbetar med 
goda krafter för att motverka våld och 
utanförskap.

Brottsofferdagarna är ett 
samarrange mang mellan Brottsoffer-
jouren Borås-Sjuhärad, Borås Stad, 
RFSL Borås, Utväg, Polisen, Röda Korset, 

Rädda Barnen, Kvinnojouren, Kriminal-
vården, Studieförbundet Vuxenskolan 
och Solrosen. Dagarna hålls på Nyk-
terhetsgården Lönnen i Borås. Antalet 
platser är begränsade och föranmälan 
krävs.  

Maria Hagberg  
föreläser i Helsingborg
Brottsofferjouren Helsingborg bjuder till-
sammans med enheten Integration inom 
Helsingborgs stad in till en kostnadsfri 
föreläsning med Maria Hagberg. Hon är 
magister i socialt arbete, internationell 
kvinnoaktivist, författare och debattör. I 
sin kommande bok Kvinnokällan har hon 
intervjuat kvinnor i ockuperade om-
råden och i postkonfliktområden. Maria 
Hagberg kommer att tala om familje-
lagar kontra svensk lagstiftning – om hur Fortsättning på nästa sida.

kvinnorörelsens kamp har tryckt tillbaka 
religionens inverkan i lagstiftningen. 

Föreläsningen hålls den 22 februari 
klockan 10.00–13.00 på Kompetens-
center Norrehed i Helsingborg. För-
anmälan krävs.

HBTQI-personers 
utsatthet i fokus i Växjö 

I år firar Brottsofferjouren Växjö Interna-
tionella Brottsofferdagen traditions enligt 
i Domkyrkan i Växjö den 26 februari. Joa-
chim Åberg, ordförande i RFSL Krono-
berg, kommer och berättar om hatbrott 
som homosexuella, bisexuella med flera 
drabbas av. RFSL Kronoberg arbetar för 
alla HBTQI-personers rättig heter och att 
det ska finnas trygga och givande mötes-
platser för HBTQI-personer. Ungdomskör 
från Väckelsångs kyrka kommer och 
sjunger.

Arbetet mot prostitution 
och människohandel i 
fokus i Kristinehamn
Prostitution och människohandel är 
minst lika utbrett i mindre städer som i 
storstäderna. Handel med människor är 
en modern form av slaveri. Brottsoffer-
jouren Östra Värmland arrangerar 
en gratis och öppen föreläsning om 
människo handel och prostitution med 
Simon Häggström på Internationella 
Brottsofferdagen 2017. 

Kriminalinspektör Simon Häggström 
är författare till boken Skuggans lag och 
är som polis specialiserad på männi sko-
handel för sexuella ändamål vid Natio-
nella Operativa Avdelningen. 

Föreläsningen hålls på Kristinehamns 
Conference Center onsdagen den 22 
februari mellan klockan 17.30–20.30. 

FOTO ISTOCK PHOTO
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Brottsofferdagen
FOTO SARA APPELGREN/LEOPARD FÖRLAG

Ingen föranmälan krävs och först till 
kvarn gäller. Brottsofferjouren Östra 
Värmland bjuder på smörgås och dryck.

Jonas Trolle  
föreläser i Alingsås
Brottsofferjouren i Alingsås-
Lerum-Vårgårda-Herrljunga 
uppmärksammar Brottsofferdagen 
genom att bjuda in författaren och 
kriminalkommissarie Jonas Trolle, 
att berätta om sin bok ”Jakten på 
Kapten Klänning” och vad som föregick 
gripandet av den tidigare rektorn för 
Polishögskolan. Föreläsningen sker 

på Alströmergymnasiet i 
Alingsås 22 februari, 

klockan 18.30. Fri 
entré.

Träffa Brottsofferjouren  
i Enter Galleria i Boden
Brottsofferjouren Boden finns på plats 
med informationsbord den 22 februari i 
Enter Galleria i Boden. Jouren informerar 
om verksamheten och delar ut broschyrer. 
Det finns även möjlighet att boka tid för 
brottsofferstöd i jourens lokaler. 

Teaterföreställning om 
våld visas i Vänersborg
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvs-
borg bjuder in till teaterföreställningen 
”Othellos tårar” på Folkets Hus i Väners-
borg den 22 februari. Föreställningen 
handlar om våld i nära relationer och 
mäns våld mot kvinnor. En äldre man, 

Jan-Ove, gör en resa i sitt våldsamma 
förflutna som bygger på fyra mäns 
sanna berättelser om varför de slår.

 Inbjudan har skickats till myndig-
heter, föreningar, ideella organisationer 
som arbetar med våld i nära relationer 
samt till allmänheten via annonsering.
Efter föreställningen bjuder jouren in till 
ett uppföljningsmöte för att se vad de 
inbjudna tillsammans kan göra.

 Brottsofferjouren har också utställ-
ning på Biblioteket, Kommunhuset och 
Folkets hus i Vänersborg under hela 
vecka 8.
 

På plats på biblioteken i 
Strömstad och Tanum
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum 
kommer att finnas på biblioteken i 
Strömstad och Tanum hela dagen. 
Jouren kommer att ha tända ljus, infor-
mationsmaterial och bemannar med 
medlemmar ur styrelsen och stödper-
sonverksamheten På kvällen samlas 
styrelse, stödpersoner, valberedning 
och revisorer för en trivselkväll tillsam-
mans och sammanfattar dagen. 

Uppsala uppmärksammar 
brott mot äldre
Brottsofferjouren Uppsala Län uppmärk-
sammar Internationella Brottsofferdagen 
2017 med en föreläsning i en av jourens 
nyaste kommuner – Älvkarleby. Föreläs-
ningen kommer att belysa ämnet Brott 
mot äldre, vilket jouren även arbetat 
med i ett speciellt projekt under 2016.

Under dagen kommer både Brotts-
offersamordnaren Gunnar Elrud och 
Älvkarlebys områdespolis Jörgen 
Wilestedt att närvara och berätta om 
sina erfarenheter av brott mot äldre. 
Föreläsningen hålls i Skutskär den 22 
februari, klockan 12.00–15.00. Alla som 

är intresserade av ämnet är välkomna. 
Föranmälan krävs. 

Senare på kvällen kommer jourens 
samordnare även att delta i ett panel-
samtal med tema ”En dag vändes allt 
upp och ned” anordnat av Håbo Kom-
mun. Samtalet kommer att handla om 
hur man bearbetar de känslor som upp-
står efter en brottsutsatthet, hur man tar 
sig vidare och vilken hjälp som finns att 
få. I samtalet deltar en brottsutsatt, en 
brottmålsadvokat och Brottsofferjouren. 

Frukostseminarium och 
filmvisning i Karlstad
För att uppmärksamma Internationella 
Brottsofferdagen bjuder Brottsoffer-
jouren Värmland in till ett frukostsemi-
narium med Kjerstin Almqvist, adjung-
erad professor i medicinsk psykologi 
vid Karlstads Universitet, leg. psykolog, 
specialist i klinisk psykologi och leg. 
psykoterapeut. Temat för seminariet är: 
”Barn som bevittnat våld mot förälder – 
Tysta brottsoffer?” 

Seminariet hålls på Cla-
rion Collection Hotel Drott i 
Karlstad. Jouren bjuder på 
frukost från klockan 07.30, 
seminariet startar 08.00 
och slutar 09.30. Föranmä-
lan krävs.

Brottsofferjouren 
Värmland bjuder också in 
till filmvisning av de båda 
filmerna My life my lesson 
och Say something. Say 
Something är systerfilmen 
till prisbelönta My life my 
lesson och är den sista av de 
två dokumentärerna om barn som växer 
upp i våld i nära relationer. Båda filmerna 
fokuserar på att synliggöra barn som 
upplever våld i nära relationer.

Filmerna visas i Frykensalen, Bib-
liotekshuset i Sunne den 22 februari. 

FOTO FILM
 & TELL

FOTO FILM
 & TELL

Författaren och föreläsaren 
Jonas Trolle kommer till 

Alingsås för att berätta om sin 
bok ”Jakten på Kapten Klänning”.
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Brottsofferdagen
Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för 

Brottsofferjourernas riksförbund, tog initiativ till 
Internationella Brottsofferdagen i slutet av 80-talet. 
Datumet den 22 februari valdes för att det skulle 
vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att 

uppmärksamma brottsutsattas situation. Idén spreds 
sedan vidare till andra länder.
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Klockan 13.00–15.00 visas My life my 
lesson. 17.00–19.00 visas Say so-
mething. 15.00 – 17.00 bjuder jouren på 
fika och informera om Brottsofferjour-
ens arbete. Det finns möjlighet att se 
båda filmerna eller välja en. Ingen avgift, 
föranmälan krävs.

Bemötande i fokus  
i Jönköpings län
Brottsofferjouren Jönköping uppmärk-
sammar den 22 februari genom att bjuda 
in aktiva från de tre brottsofferjourerna 
i länet – Småland West,  Höglands-
kommunerna och Jönköping – samt 
brottsoffersamordnare på polisen till ett 
föredrag om bemötande av människor 
med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Föreläsare är Anette Ekerheim, 
enhetschef för Neuropsykiatriska teamet 
på Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Inspirerande föreläsning  
i Hässleholm
Lördagen den 18 februari uppmärksammar 
Brottsofferjouren-Hässleholm-Osby-
Perstorp Internationella Brottsoffer-
dagen genom att hälsa alla hjärtligt 
välkomna till Blå salongen i Kulturhuset 
Hässleholm. På programmet står inspira-
tionsföreläsningen ”Jag njuter så länge 
det varar” av Erik Ståhl och information 
om Brottsofferjourens verksamhet. 

Erik Ståhl föddes med en av världens 
mer ovanliga sjukdomar och är sjuk 
än idag. Efter hundratals dagar bakom 
sjukhusets vita väggar har han lärt sig 
uppskatta de små sakerna i vardagen. 
Han har lärt sig optimera sin vardag för 
att få ut så mycket som möjligt av den 
trots en kropp som kämpar emot. Att 
lära sig skratta är bästa medicinen bara 
man varvar det med allvar och efter-
tanke, då utvecklas vi som personer och 
kan lättare göra något av de bekymmer 
som fyller vår vardag.

Brottsofferjouren bjuder på smörgås, 
kaffe och te. Evenemanget beräk-
nas pågå mellan 10.00–14.00 och är 
kostnads fritt, anmälan krävs.

Tre miniföreläsningar  
i Trollhättan
Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet 
erbjuder den 22 februari tre avgiftsfria 
miniföreläsningar i Folkets Hus Kultur-
huset (lokal Fenix). Klockan 10.30–11.30 
talar Matias Hasselström, Områdespoli-
sen Polisen Östra Fyrbodal/Polisregion 
Väst om droger och våld – orsakssam-
band och konsekvenser. 13.00–14.00 
talar kommissarie/kommunpolis Jack 
Lennartsson, Polisen Östra Fyrbodal/
Polisregion Väst utifrån rubriken ”Med-
borgarlöfte – papperstiger som föder sig 
själv?”. 14.30–15.30 talar advokat Sven 
Save om varför ett brottsoffer behöver 
en advokat.

Brottsofferjourens stödpersoner finns 
på plats i foajén från 10.00, visar till rätta 
och berättar om verksamheten.

Torsdagen den 23 februari från 
klockan 10.00 finns jourens stödper-
soner på Torget i Lilla Edet tillsammans 
med Mobila poliskontoret

Forum för tryggare 
Biskopsgården i Göteborg
Göteborgs Brottsofferjour håller ett 
forum, en slags paneldebatt, för ett 
tryggare Biskopsgården och har bjudit in 
lokala föreningar och andra stödinsatser 
som finns i staden för att tillsammans 
med medmänniskor i stadsdelen disku-
tera hur vi skapar ett tryggare Biskops-
gården. Brottsofferjouren hoppas att 
med kvällen sprida kunskap och väcka 
engagemang för brottsoffer och andra 
som påverkas av brott. 

Arrangemanget är kostnadsfritt och 
hålls på Medborgarkontoret på Västra 
Hisingen, Vårväderstorget 18.30–20.30 
den 22:e februari. Med och diskuterar är 
bland annat Göteborgs Brottsofferjour, 
Kunskapscentrum mot organiserad 
brottslighet, Stödcentrum för brottsut-
satta och föreningen Geesguud. 

Kvällen kommer att avslutas med en 
ljusmanifestation på Vårväderstorget för 
att hedra brottsoffer. 

Se fler evenemang på  
www.brottsofferjouren.se.
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Jourerna berättar
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Brottsofferjourerna Motala-Vadstena 
och Brottsofferjouren Sydvästra 
Öster götland (Mjölby, Boxholm, Ödes-
hög) har nu blivit en jour i samband 
med årsmötet den 24 januari 2017. 
Årsmötet hölls i Församlingshemmet 
i Mjölby. 

Cirka 40 personer deltog i mötet. 
Fredrik Mellqvist från Brottsofferjouren 
Sverige var inbjuden till mötet.

Den nya styrelsen består av sju 
ordinarie ledamöter och en ersättare. 
Till ordförande för ett år valdes Birgitta 
Gunnarsson.

Brottsofferjouren Västra Östergötland 
blir det nya namnet. Lokalkontor finns i 
Motala och Mjölby och tillgång till lokal 
finns vid behov i de andra orterna.

Under en övergångsperiod tjänstgör 
två samordnare, en i Motala och en i 
Mjölby, 25 procent vardera. Så småning-
om ska det utannonseras en tjänst på 
50 procent, när den nya organisationen 
”satt sig lite”. Att jouren valde denna lös-
ning beror på att dessa två personer har 
lång erfarenhet av verksamheten och att 
det underlättar i övergångsskedet.

Brottsofferjouren med lokalkontor 
i Mjölby har sedan förra året en lokal i 
centrum i ett kontorshotell. Brottsoffer-
jouren med lokalkontor i Motala flyttade 
vid årsskiftet till en lokal i Folkets Hus, 
på biblioteksplanet. Tanken med flytten 
var att liksom Mjölby komma närmare 
allmänheten, för att visa att vi finns och 
kunna visa upp oss på ett bättre sätt. 
Diskussioner har tidigare förts om lokal 
i polishuset i Motala, men av säkerhets-
skäl och ombyggnation, har vi fått lägga 
det på hyllan tills vidare. 

Vi ser nu fram mot denna ”nystart” 
och får med gemensamma krafter för-

söka sprida information om vår verksam-
het vid olika tillfällen. I samband med 
sammanslagningen har det varit ett par 
tidningsartiklar och vi arbetar på att hitta 
andra möjliga forum för informations-
spridning.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Två jourer blir en i
Västra Östergötland

Brottsofferjouren Uppsala Län 
när varade på den årliga kranslägg-
ningen i Uppsala på årsdagen av 
Fadimes död. Den 21 januari var det 
15 år sedan Fadime Sahindal blev 
brutalt hedersmördad av sin far i 
Uppsala. Fadime hade innan sin död 
framträtt i TV och hållit tal i riksda-
gen där hon lyfte upp frågan med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

En av de många event som 
anordnas för att belysa denna viktiga 
fråga är en årlig krans ceremoni 
vid Fadimes och hennes syster 
Sungüls grav på gamla kyrkogården i 
Uppsala. Den vackra och känslomäs-
siga kransläggningen skedde den 
21 januari och representanter från 
Brottsofferjouren Uppsala Län och 
Brottsofferjouren Sverige närvarade. 

Tack till Riksorganisationen 
Glöm Aldrig Pela och Fadime 
(GAPF)  och alla andra organisa-
tioner och eldsjälar som varje dag 
arbetar outtröttligt med dessa 
viktiga frågor!

BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN

Ceremoni till Fadimes 
minne i Uppsala 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN



21Tidningen Brottsoffer nr 1/2017

Jourerna berättar

Den 26 januari startade vi den första 
webbaserade introduktionskursen om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Det deltar åtta stödperso-
ner från jouren i kursen som är på fem 
träffar och leds av Inger Rölland. Kur-
sen är utarbetad av Social styrelsen, 
Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK)  och Länsstyrelserna.

Helgen 11-12 februari startade vi 
grundutbildning för 13 nya stödper-
soner. Kursen leds av vår ordförande 
Rune Andreasson.

Den 8 mars har vi utställning i 

kommunhuset och biblioteken i 
Vänersborg för att markera Inter-
nationella kvinnodagen. Vi kommer 
också delta på Åmålsmässan 24–26 
mars för att marknadsföra oss i Norra 
Dalsland.

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG  
FINN RÖLLAND, INFOANSVARIG

Tisdagen den 22 november 2016 firade 
Brottsofferjouren i Hallstahammar-
Surahammar 20-årsjubileum på S:t 
Larsgården i Hallstahammar. Kväll ens 
gäst var Loa Andersson som sjöng och 
spelade gitarr. Barn- och ungdoms-
coacherna berättade om sin verksam-
het. Temat för kvällen var ”Brottsoffer-
jouren i ord och bild”. Dessutom bjöds 
det på förtäring. 

Brottsofferjouren Hallstahammar-
Surahammar bildades den 23 maj 1996. 
Det var ett önskemål från polisen och 
läkare på orten. Det hölls offentliga 
möten på S:t Larsgården, polisstation en 
samt vuxenskolan i Hallstahammar. En 
interims styrelse bildades 1996 och över-
gick sedan i en styrelse 1997. Från början 
var vi tjugofem medlemmar.

I dag är vi närmare fyrtio ekonomiskt 
stödjande medlemmar samt ideellt arbe-

Hallstahammar-
Surahammar firade 
20-årsjubileum

tande. Vi har utåtriktad verksamhet på 
bland annat Kolbäcks Kolifeij, förenings-
dagar, Tillsammansdagen i Hallstaham-
mar och seniormässor i båda kommu-
nerna. Vi är ute i olika föreningar och på 
arbetsplatser för att berätta om vår jour 
samt håller offentliga möten med olika 
föreläsare. Kurser för nya stödpersoner 
hålls samt fortsättningskurser, även 
gemensamt med andra jourer. Några av 
oss stödpersoner är kvar sedan starten.

I år har Brotts-
offerjouren 
Växjö 
funnits 
i 25 år! 
Detta 
firade 
alla vi 
som tillhör 

Växjö firar 25 år
FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ

jouren med föreläsning av Stefan 
Klinthäll, samt en god lunch 
tillsammans.

Tack för fin föreläsning, god mat 
och fin gemenskap!

BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ
THERESE JOHANSSON, VERKSAMHETSLEDARE

Från vänster: Maj, Bengt, 
Birgit, Carina, Päivikki, 
och Saga på Brottsof-
ferjouren Hallstahammar-
Surahammar.

Det man vet idag är att det fortsätt-
ningsvis kommer att finnas stödpersoner i 
vårt upptagningsområde Hallstahammar-
Surahammar som finns till för att hjälpa 
och stötta brottsoffer.

Vi har en lokal sedan 2012 på Eldsboda-
huset i Hallstahammar, där det ges möjlighet 
för brottsoffren att träffa oss. Den används 
även som möteslokal. Det går även att nå 
oss på vår jourtelefon 0220-173 37.

BROTTSOFFERJOUREN HALLSTAHAMMAR-SURAHAMMAR  

På gång i Bohus-  
Norra Älvsborg

Deltagare på den webbaserade introduktions-
kursen om våld som precis startat.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN HALLSTAHAM
M

AR-SURAHAM
M

AR

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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Jourerna berättar

Brottsofferjouren Uppsala Län 
valde att återigen avsluta året med 
en otrolig fin julmiddag tillsammans 
med stödpersoner, styrelse och andra 
medlemmar. 

Uppslutningen blev stor även i år och 
vi passade på att avrunda 2016 och 
fira den utveckling jouren gjort under 
året med trevligt sällskap och god mat. 
Förhoppningen är att även nästa år ska 
föra med sig både nya utvecklingar och 
utmaningar. Spännande nog firar jouren 
sitt 25-årsjubileum under 2017. 

Den trevliga julmiddagen inleddes 
med ett intressant och spännande 
panelsamtal kring ensamkommande 
barns utsatthet som både brottsoffer 
och förövare. Talare i panelsamtalet var 
Bengt Stranding, Stefan Zebrowski och 
Hilde Wiberg. 

Hilde Wiberg, socionom och samord-
nare för arbetet mellan socialtjänst, skola 
och polis i Uppsala, inledde och berät-
tade om arbetet med att bland annat 
kartlägga riskmiljöer i Uppsala kommun. 
Hon framhöll speciellt den utsatthet 
de ensamkommande ungdomarna har 
genom den osäkerhet de nu upplever i 
asylprocessen. Hilde berättade vidare 
om arbetet i skolor och i den uppsökande 
verksamheten som bedrivs i Uppsala.

Stefan Zebrowski, jurist och specia-
list i asylrätt (bland annat), tog vid och 
berättade om sina erfarenheter kring 
de ensamkommande ungdomarnas 
utsatthet. Stefan har lång erfarenhet och 
har också verkat som god man under 
många år. Han poängterade starkt den 
utsatthet som ungdomarna har genom 

den psykiska press de är utsatta för. 
Osäker heten är numera stor i och med 
att många befarar att de kommer att 
utvisas ur Sverige. De saknar framtidstro 
och hopp. Detta kan leda till både utsatt-
het som brottsoffer och gärningsmän.

Bengt Stranding, god man, med 
lång erfarenhet av socialt arbete och 
godmanskap fortsatte sedan och 
reflekterade över vad politiken spelar för 
roll för ungdomarnas situation.  Bengt 
påvisade hur det svängt i politiken från 
”Öppna våra hjärtan” och ”Det finns 
inga gränser..” till det rådande politiska 
klimat som vi upplever idag vad gäller 
mottagandet av asylsökande.

Efter de tre talarna var Inger Olsson, 
styrelseledamot, moderator och en 
paneldiskussion med talarna tog vid.

Frågorna var många och intressanta. 
Panelen var eniga och kunde sam-

manfatta temat med att de ensamkom-
mande ungdomarna är utsatta på många 
olika vis; de far illa både fysiskt och psy-
kiskt, deras osäkerhet och trygghet gör 
att de är utsatta både som brotts offer 
och gärningsmän. De faller ofta offer för 
brott och de begår också brott. Speciellt 
utsatta är den grupp som varken söker 
asyl eller har någon kontakt med myn-
digheter för stöd och hjälp. 

Panelen befarade att utsattheten kan 
öka i och med att fler personer kommer 
att få avslagsbeslut på sin asylansökan 
och inte kan återvända till hemlandet 
utan föredrar att ”gå under jorden”. Fler 
kan bli utsatta för prostitution och också 
begå brott för att kunna försörja sig.

Ett stort tack till Länsförsäkringar i 
Uppsala som återigen lånade ut sina fina 
lokaler! 

BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÅN

Uppsala Län 
avslutade 2016 
med en julmiddag

Vi har glädjen att ta emot 
en sprudlande stu-
dent här på jouren 
i vår. 

”Jag heter Lalita 
och ska göra min 
praktik på Brotts-
offerjouren Växjö. 
Jag är socionom-

Praktikant välkomnas till Brottsofferjouren i Växjö
FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ

studerande och mitt förstaval 
inför praktiken var en ideell 

organisation, för jag är 
mycket intresserad av 
hur ideella krafter kan 
hjälpa samhället till det 

bättre”

BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ
THERESE JOHANSSON, VERKSAMHETSLEDARE

Talare i panelsamtalet var Bengt Stranding, Stefan Zebrowski och Hilde Wiberg. Här tillsammans med jourens 
ordförande Ewa Ben Ouali.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN



23Tidningen Brottsoffer nr 1/2017

Brottsofferjourerna

blekinge län

Blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby, Sölvesborg
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
Sölvesborg: 0456-144 10
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

dalarnas län

Avesta-Hedemora
0225-77 45 77 
070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
www.avesta-hmora.boj.se 

Leksand-Rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se

Mellersta Dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef,  
Ludvika, Smedjebacken, Säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@mdalarna.boj.se
mellerstadalarna.boj.se

Mora-Orsa-Älvdalen
Malung-Sälen, Vansbro 
0250-181 68
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län

Stockholm-Gotland 

Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se

Lokalkontor Gotland 
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-
gotland.se

gävleborgs län

Bollnäs-Ovanåker
0278-247 02
info@bollnas-ovanaker.boj.se
www.bollnas.boj.se

Gästrike Västra
Hofors, Ockelbo, Sandviken, 
026-25 90 00 
070-696 58 24
info@gastrike.boj.se

Gävle
026-10 55 77  
070-570 32 10
info@gavle.boj.se
www.gavle.boj.se 

Hudiksvall-Nordanstig
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

Ljusdal
0651-101 01 
0730-753 036
info@ljusdal.boj.se

Söderhamn
0270-101 21 
070-526 64 03
boj.soderhamn@telia.com

hallands län

Falkenberg
0346-587 87
info@falkenberg.boj.se

Kungsbacka
0300-83 48 40
info@kungsbacka.boj.se

Södra Halland
Halmstad, Hylte, Laholm
035-12 48 24
035-12 48 43
info@sodrahalland.boj.se
www.sodrahalland.boj.se

Varberg
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, 
Östersund
063-51 24 00 
073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
www.jamtland.boj.se 

jönköpings län

Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö,  
Sävsjö, Tranås, Vetlanda
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

Småland West
Gislaved, Gnosjö,  
Vaggeryd, Värnamo
0370-158 77
info@smalandwest.boj.se
www.smalandwest.boj.se 

kalmar län

Oskarshamn- 
Mönsterås-Högsby 
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

Södra Kalmar Län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län

Sunnerbo
Ljungby, Markaryd
Ljungby: 0372-145 21
Strömsnäsbruk: 0433-719 25
info@sunnerbo.boj.se 
www.sunnerbo.boj.se 

Växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

Älmhult
0476-169 31
info@almhult.boj.se

norrbottens län

Boden
0921-124 44
info@boden.boj.se
www.boden.boj.se

Luleå
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

Piteå-Älvdals
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, 
Älvsbyn
0911-181 81

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-Bjuv 
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
Osby-Perstorp
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
www.hassleholm.boj.se

Landskrona-Svalöv 
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

Mellersta Skåne
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

Nordöstra Skåne 
Bromölla, Kristianstad,  
Östra Göinge
044-12 17 33
info@noskane.boj.se

Söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge
0410-103 70
info@soderslatt.boj.se
www.soderslatt.boj.se 

Freezonen, Brottsoffer- och 
Kvinnojouren Sydöstra 
Skåne
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla, Ystad
0411-783 77
info@freezonen.se
www.freezonen.se

Lokala brottsofferjourer 
De lokala brottsofferjourerna 
ger stöd till brottsoffer, an-
höriga och vittnen. Här finner 
du kontaktuppgifter till din 
närmaste jour.  
För postadresser se  
www.brottsofferjouren.se.

Telefoncentral 
Brottsofferjourernas Telefon- 
central nås på 0200-21 20 19 
och hjälper till att förmedla  
kontakt till alla lokala brotts-
offerjourer i Sverige. 

Stöd på eget språk 
För stöd på eget språk  
fyll i kontaktformulär på  
www.brottsofferjouren.se  
eller ring 0200-21 20 19.

Brottsofferjouren  
Sveriges kansli 
Brottsofferjouren Sveriges 
kansli når du på  
08-644 88 00 eller  
info@brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren  
Sveriges styrelse 
Brottsofferjouren Sveriges 
styrelse nås via  
styrelsen@boj.se.

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på www.brottsofferjouren.se.

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

Österlen
Simrishamn, Tomelilla
0417-123 12
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.boj.se 

stockholms län

Stockholm-Gotland 

Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se

Lokalkontor Norrort
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,
Upplands Väsby, Upplands-Bro
08-591 272 00
norrort@boj-stockholm-
gotland.se

Lokalkontor  
Innerstaden-Lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Kungsholmen, Norrmalm, Söder-
malm, Östermalm 
08-612 21 21
innerstaden-lidingo@boj-
stockholm-gotland.se 
 
Haninge-Nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

Huddinge-Botkyrka
08-710 01 02 
070-772 01 02
info@h-b.boj.se

Nacka-Tyresö-Värmdö
08-466 91 66
info@nacka.boj.se
www.ntv.boj.se

Norrtälje 
0176-571 81
info@norrtalje.boj.se 

Brottsoffer-, kvinno- och 
tjejjouren Södertälje
Salem, Södertälje 
08-550 147 34 
070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

Södra Roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se  
 
Södra Stockholm
Stokholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Häger-
sten- Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö
08-604 19 50
info@sodrastockholm.se 
www.sodrastockholm.se

Västerort 
Ekerö, Solna, Sundbyberg, 
Stockholms stadsdelar: Bromma, 
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-
Kista, Spånga-Tensta
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

södermanlands län

Eskilstuna
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

Katrineholm- 
Flen-Vingåker
0150-780 17
info@katrineholm.boj.se
www.katrineholm.boj.se 

Strängnäs
0152-176 00
info@strangnas.boj.se

Östra Sörmland
Gnesta, Nyköping,  
Oxelösund, Trosa
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

uppsala län 
Enköping
Enköping
0171-262 06
info@enkoping.boj.se
www.enkoping.boj.se

Uppsala län
Håbo, Knivsta, Uppsala,  
Älvkarleby och Östhammar
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

värmlands län

Värmland
Forshaga, Grums, Hagfors,  
Hammarö, Karlstad, Kil,  
Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
www.varmland.boj.se

Västra Värmland
Arvika, Eda, Årjäng
0570-104 54
info@vvarmland.boj.se
 
Östra Värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

västerbottens län

Dorotea
070-21 99 663
info@dorotea.boj.se

Lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele
0730-77 73 03
info@lycksele.boj.se

Skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå
0910-70 18 20
boj.skelleftea@gmail.com 

Umeå
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln,  
Vännäs, Åsele
070-732 24 37
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Örnsköldsvik
070-310 16 38
info@vasternorrland.boj.se
www.harnosand.boj.se 

västmanlands län

Hallstahammar- 
Surahammar
0220-173 37
info@hallstahammar.boj.se
www.hallstahammar.boj.se

Västra Mälardalen
Arboga, Kungsör, Köping
0221-200 91
info@vmalardalen.boj.se
www.vmalardalen.boj.se

Sala-Heby
0224-864 40
info@sala-heby.boj.se
www.sala-heby.boj.se

Västerås 
Fagersta, Norberg,  
Skinnskatteberg, Västerås
021-41 32 60
info@vasteras.boj.se
www.vasteras.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25
stodcentrum@vasteras.boj.se

västra götalands län

Ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

Alingsås-Lerum- 
Vårgårda-Herrljunga
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

Bohus-Norra Älvsborg
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Uddevalla, Vänersborg, Sotenäset, 
Åmål
0720-44 45 93
info@bohus-nalvsborg.boj.se
www.bohus-nalvsborg.boj.se

Borås
Bollebygd, Borås, Mark,  
Svenljunga, Tranemo,  
Ulricehamn
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se
www.boras-sjuharad.boj.se

Göteborg
Mölndal, Härryda, Partille
0709-70 50 50
info@goteborgboj.se
www.goteborg.boj.se 

Kungälv
 Orust, Tjörn,  
Stenungsund
0303-177 09
info@kungalv.boj.se
www.kungalv.boj.se 

Strömstad-Tanum
0703-31 81 89
info@stromstad.boj.se
www.stromstad.boj.se

Trollhättan-Lilla Edet 
0520-805 14 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

Västra Skaraborg
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara
0510-235 88
boj.vskaraborg@telia.com

Östra Skaraborg
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, 
Tibro, Tidaholm
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
www.ostraskaraborg.boj.se

örebro län

Sydnärke
Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå
0582-154 24, 070-535 91 44
info@sydnarke.boj.se

Bergslagen
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg, Ljusnarberg, Nora
0586-576 49
info@bergslagen.boj.se
www.bergslagen.boj.se 

Örebro-Lekeberg
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län

Linköping
Kinda, Linköping, Ydre,  
Åtvidaberg
013-10 44 00
boj-linkoping@telia.com
www.boj-linkoping.se

Västra Östergötland 
Boxholm, Mjölby, Motala,  
Vadstena, Ödeshög
0141-23 44 94
info@v-ostergotland.boj.se 
v-ostergotland.boj.se

Östra Östergötland 
Finspång, Norrköping,  
Söderköping, Valdemarsvik
011-10 28 89
boj.norrkoping@telia.com
www.bojost.se 


