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Brottsofferjouren är en ideell 
or ganisa tion som arbetar för  
bättre villkor för brottsoffer, vitt
nen och anhöriga. Brottsoffer
jouren har drygt 90 medlems 
föreningar, lokala brottsofferjour
er, över hela landet. Där kan den 
som utsatts för brott få kostnads
fri och konfidentiell hjälp. Brotts
offerjouren har också vittnes
stödsverksamhet vid de flesta 
tingsrätter och hovrätter i Sverige. 
Varje år ger brottsofferjourerna 
stöd till närmare 100 000 brottsof
fer, vittnen och anhöriga.
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Vill du skänka ett bidrag till Brottsofferjouren?   
Vi  är mycket tacksamma om du som läser  
tidningen vill bidra ekonomiskt till vår verk  
samhet. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på vårt  
90konto med plusgironummer 90 03 44-3  
eller bankgiro 900-3443.
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Ordförande har ordet

Vi är inne – som alla märkt – i ett betydelsefullt 
valår. Många kallar det ett supervalår vad det nu ska 
vara bra för. Vi vet ju att det finns ett EUval först som 
en del inte bryr sig särskilt om och därefter följer det 
”riktiga” valet i september. Hur som helst har den po
litiska temperaturen stigit. 

Vi har i slutet av mars haft ett mycket intressant 
panelsamtal i Stockholm med samtliga partiers rätts
politiska talespersoner för att lyfta fram och diskute
ra partiernas synpunkter på och förhållningssätt till 
brottsofferfrågorna. Den politiska synen på brotts
offer har som bekant förändrats till det positiva. Det 
har ofta haft sin grund i insatser från till exempel vår 
egen organisation redan från dess tillblivelse. 

Inte minst viktigt är det med partiernas syn på 
brottsofferfrågorna från ett EUperspektiv mot bak
grund av att Europeiska unionen den 4 oktober 2012 
antog ett direktiv om miniminormer för brottsoffers 
rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer. 
Mot bakgrund särskilt av EUdirektivets betydelse 
hade vi bjudit in Frida Wheldon från vår systerorga
nisation Victim Support Europe att medverka under 
panelsamtalet; något som under kvällen rönte mycket 
stor uppskattning.

Eftersom brottsoffer i så hög grad är beroende av 
att vittnen ställer upp för att kunna få sina rättigheter 
tillgodosedda, förtjänar särskilt nämnas att företrä
darna för samtliga riksdagspartier ställde sig bakom 
en ändring i förundersökningskungörelsen som skul
le innebära en obligatorisk skyldighet för polisen att 
informera vittnen direkt vid första kontakten att det 

finns möjlighet att omgående få kontakt med vittnes
stöd och alltså inte behöva vänta till en eventuell 
huvud förhandling.

Brottsofferjourens över hela landet finansierings
problem var naturligtvis en av huvudpunkterna un
der panelsamtalet. Brottsofferjouren Sverige (nya be
nämningen i stället för tidigare Brottsofferjourernas 
riksförbund) har som målsättning att få ekonomiska 
resurser som skulle möjliggöra för oss att låta alla lo
kala brottsofferjourer få fri tillgång till kvalificerad 
utbildning i adekvata ämnen. Det skulle bli rättvist 
och knyta ihop vår organisation på ett bra sätt. Sam
tidigt skulle annan affärsinriktad och dyr utbildning 
som erbjuds från externt håll kunna minimeras. Då 
får vi också goda möjligheter att inom vår organisa
tion gemensamt diskutera och lyfta fram exempel 
på angelägen utbildning. Denna målsättning är en av 
hörnpelarna för att sponsringsansträngningarna är 
så viktiga. I en riktigt lyckosam framtid vore det bästa 
möjliga att vi från centralt håll kunde svara för samt
liga kostnader som uppkommer för alla våra gemen
samma sammankomster. Dit är det emellertid som 
alla förstår en lång sträcka kvar.

Mitt bland de stora valfrågorna har det varit fan
tastiskt att tillsammans med tidningens redaktör få 
träffa en alldeles ”vanlig” människa vid namn Leo 
Kostin och hans dotter Jessica Kostin i Ljungby!  De 
har tagit ett vällovligt initiativ för att ge brottsoffer 
stöd. Mer härom i Amanda Säfströms artikel på sid
an 6 i tidningen.

Glöm inte att rösta efter övertygelse! 

Sven-Erik Alhem 
är förbundsord-
förande för 
Brottsoffer jouren 
Sverige och ansva-
rig ut givare för Tid-
ningen Brottsoffer. 
Han har tidigare 
varit överåklagare 
och är nu sam-
hällsdebattör samt 
utnyttjas flitigt som 
expertkommenta-
tor i media.

Genom en annons i 
Tidningen Brottsoffer 
stöttar du Brotts
offerjourens viktiga 
arbete. Kontakt
uppgifter till våra 
annonsförsäljare 
på Förbundsmedia i 
Malmö AB hittar du 
på sidan 1.

Glöm inte att rösta  
efter övertygelse!
Den politiska synen på brottsoffer har som bekant 
förändrats till det positiva. Det har ofta haft sin grund 
i insatser från till exempel vår egen organisation redan 
från dess tillblivelse, skriver Sven-Erik Alhem.

Text: Sven-Erik Alhem     Foto: Johanna Alhem
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Riksnytt

Hur kan förutsättningarna stärkas 
för att brottsofferjourerna ska kunna 
ge ett förstärkt stöd till brottsoffer, 
vittnen och anhöriga i hela landet? 
Det var en av frågorna som diskute-
rades när Brottsofferjouren samlade 
de rättspolitiska talespersonerna för 
riksdagspartierna till en debatt.

– Vi vill att brottsoffer ska stå i cent
rum, därför har vi bjudit in ett stort antal 
makthavare ikväll. Staten har ett starkt 
ansvar i dessa frågor, sa förbundsord
förande SvenErik Alhem när han den 
26  mars hälsade välkommen till Brotts
offerjourens seminarium ”Brottsoffrens 
situation i Sverige och Europa”.

2012 trädde EU:s direktiv om minimi
normer för brottsoffers rättigheter samt 
stöd till och skydd av brottsoffer i kraft. 
Frida Wheldon, Director of Corporate 
Services vid Victim Support Scotland, 
inledde med att ge paneldeltagarna en 
kort sammanfattning av direktivet. Hon 
är även aktiv inom Victim Support Euro
pe där hon varit delaktig i både skapan
det och förhandlingar av direktivet. 

– Målet är att brottsoffer ska ha 
samma rättigheter oavsett var i Europa 
de bor. Direktivet i sig är väldigt foku
serat på skyddsåtgärder och det stärker 
brottsoffers rätt till kostnadsfritt stöd, sa 
Frida Wheldon.

Hon berättade också om hur brotts
offerstödet ser ut i andra EUländer.

– Sverige har i hög grad bidragit till att 
brottsofferfrågor lyfts på den europeiska 
nivån. Inom rättsprocessen ligger Sve
rige långt fram, men när det gäller stöd
funktioner har Sverige inte gjort samma 
satsningar som till exempel Storbritan
nien och Nederländerna, sa Frida Whel
don.

En fråga som stod i fokus under det 
följande panelsamtalet var finansiering
en för landets brottsofferjourer. Opposi

Frida Wheldon, Director of Corporate Services vid Victim Support Scotland, gav paneldeltagarna en 
sammanfattning av EU:s brottsofferdirektiv. 

tionspartierna berättade om satsningar 
de gjort i sina budgetmotioner. 

– Vi tycker inte att brottsofferjourer
na har tillräckligt med resurser. Vi vill ge 
Brottsoffermyndigheten 5 miljoner mer 
att fördela till jourerna, sa Lena Olsson, 
Vänsterpartiet.

– Vi motionerade 10 miljoner mer, sa 
Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

– Vi tycker att det är dags för brotts
offerjourerna att ta nästa steg. Därför har 
vi lagt 50 miljoner som vi vill att kommu
nerna ska ansöka om för att utveckla ett 
mer systematiskt, professionellt arbete, 
sa Agneta Börjesson, Miljöpartiet.

– Vi sköt till 150 miljoner som en sats
ning till kvinnojourer som arbetar med 
det hedersrelaterade våldet, sa Richard 
Jomshof, Sverige demokraterna.

– Kan ni lova att det blir mer pengar om 
ni bildar regering? frågade moderatorn 
Willy Silberstein oppositionspartierna.

– Ja, det blir en förhandling med Väns
terpartiet och Miljöpartiet efter valet. 
Gärna mer pengar från kommunerna, 
men staten måste också gå före, svarade 
Morgan Johansson. 

– Vi vet att det alltid finns mer pengar 
i oppositionen, sedan får man se hur det 
blir i verkligheten. Jag tror också att det 

Brottsoffer  
i fokus under 
politisk debatt

behövs mer statliga pengar, men framför 
allt måste kommunerna ta sitt ansvar, sa 
Johan Linander, Centerpartiet.

Allianspartierna framhöll också att 
satsningar redan gjorts.

– Anslaget har ökat totalt, men det har 
varit en stark satsning mot mäns våld 
mot kvinnor. Där är det 23 organisatio
ner som delar, sa Krister Hammarbergh, 
Moderaterna. 

– Vittnesstödsverksamheten har sta
ten ett ansvar för. Ett problem idag har 
varit att man får höga summor om man 
hjälper många, men inget om man hjäl
per få, sa Caroline Szyber, Kristdemo
kraterna. 

En annan fråga som debatterades var 
stöd till vittnen. 

– Varje vittne som kommer i kontakt 
med polisen ska veta att det finns stöd att 
få. En lagändring behövs, sa SvenErik 
Alhem.

Det var något som samtliga partiföre
trädare var överens om.

– Det är viktigt att de som vittnar upp
muntras och får stöd så att de i lugn och ro 
kan berätta vad som hänt. Sedan kan man 
också titta på straffsatserna för övergrepp 
i rättssak till exempel, sa Johan Pehrson, 
Folkpartiet. 
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Riksnytt

Förra året gav Brottsofferjouren stöd 
till 92 948 personer, men polisens för-
medling till den brottsofferstödjande 
verksamheten har minskat. Det visar 
ny statistik för 2013. Nu kräver Brotts-
offerjouren att polisen gör en kraft-
samling för att fler brottsutsatta ska få 
tillgång till det stöd de har rätt till.

– Det är en oroande utveckling. Vi hjäl
per fortfarande många brottsutsatta och 
vet att det stöd vi erbjuder är mycket 
uppskattat. Därför vill vi att polisen tar 
krafttag för att alla brottsutsatta som är 
i behov av stöd också ska få tillgång till 
det, säger Brottsofferjourens general
sekreterare Eva Larsson.

Under 2013 fick 44 775 brottsoffer, 
anhöriga eller vittnen kontakt med nå
gon av Sveriges 93 lokala brottsoffer
jourer inom den brottsofferstödjande 
delen av verksamheten. En minskning 
jämfört med 2012 då jourerna gav stöd 
till totalt 48 324 personer.

I de allra flesta fall kontaktar polisen 
Brottsofferjouren efter att målsäganden 
i samband med en polisanmälan tackat 
ja till en kontakt. Även en stor andel av 
de som själva kontaktar Brottsofferjour
en gör det efter att ha fått information 
om möjligheten till stöd från polisen el
ler annan instans.

Under 2012 ökade antalet stödsökan
de hos Brottsofferjouren kraftigt, vilket 
till stor del kunde förklaras med föränd

ringar i polisens anmälningssystem som 
trädde i kraft i december 2011. Det blev 
då obligatoriskt för att polisen att fråga 
varje målsägande om de vill ha kontakt 
med en stödorganisation.

För att få en bild av hur polisens för
medling ser ut över landet jämför Brotts
offerjouren varje år brottsofferjourernas 
ärendemängd med Brottsförebyggande 
rådets statistik över polisanmälda brott. 
Under 2013 blev 4,1 procent av alla anmäl
da brott under Brottsbalken samt lagen om 
kontaktförbud ett ärende hos Brottsoffer
jouren. Det är en minskning från 2012 då 
förmedlingsprocenten var 4,9 procent.

– Utvecklingen under 2012 gick åt 
rätt håll och vi hoppas att polisen åter
igen ska höja sin ambitionsnivå. Vi vet 
att det finns många goda exempel inom 
polisen lokalt, men det måste tas ett hel
hetsgrepp för att alla brottsutsatta ska ha 
lika goda möjligheter till stöd oavsett var 
i landet de bor, säger Brottsofferjourens 
förbundsordförande SvenErik Alhem.

Brottsofferjouren ger varje år även 
stöd till runt 50 000 personer inom vitt
nesstödsverksamheten som finns på 
landets tings och hovrätter. Statistiken 
sammanställs av Brottsoffermyndighe
ten. Sammanlagt fick 92 948 personer 
stöd inom Brottsofferjourens brottsof
ferstödjande och vittnesstödjande verk
samheter under 2013. 

Polisens förmedling till  
Brottsofferjouren minskar 

Brottsofferjouren Sverige kommer att med-
verka med en egen monter på den stora 
nordiska kvinnofridskonferensen Nordiskt 
Forum i Malmö den 12–15 juni 2014. För-
utom att sprida information om Brottsoffer-
jourens arbete och presentera vår nya logo-
typ kommer fokus att ligga på att visa upp 
vår nya bok ”Våldsamt osynligt. En bok om 
brottsutsatthet och funktionsnedsättning” 
samt vår verksamhet Stöd på eget språk. 
Mer om Nordiskt Forum och programmet 
finns på http://nf2014.org/.

Varmt välkomna att besöka oss i Brotts-
offerjourens monter! 

Brottsofferjouren  
på Nordiskt forum

92 948 personer fick stöd av Brottsofferjouren under 2013

 Under 2013 fick 44 775 brottsoffer, anhöriga eller vittnen kontakt med någon av 
Sveriges 93 lokala brottsofferjourer inom den brottsofferstödjande delen av verksam-
heten. Ungefär 50 000 personer fick stöd inom vittnesstödsverksamheten som finns 
på landets tings- och hovrätter. Sammanlagt fick 92 948 personer stöd av Brottsof-
ferjouren.

 Brottsofferjourens statistik för verksamhetsåret 2013 finns att läsa i sin helhet 
på www.brottsofferjouren.se

Den 28 juli–2 augusti hålls Stockholm Pride, 
den största Pridefestivalen i Norden. Temat 
för årets festival är vardag och festivalen vill 
sätta fokus på hbtq-personers vardag i Sve-
rige och internationellt. 

Liksom föregående år kommer Brottsof-
ferjouren Sverige att finnas på plats under 
Stockholm Pride. Tillsammans med RFSL:s 
brottsofferjour anordnar Brottsofferjouren 
flera seminarier i Pride House. Håll utkik i 
programmet på www.stockholmpride.org för 
datum och tider för seminarierna. 

Möt Brottsofferjouren 
på Stockholm Pride
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Aktuellt

fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 
2013, visar statistik från Brottsförebyggande 

rådet, Brå. Det är en ökning jämfört med 
2012 då 68 fall konstaterades. Enligt Brå 

visar antalet fall av dödligt våld på relativt 
stora upp och nedgångar mellan olika år, 
men i ett längre perspektiv visar statistiken  

på en nedåtgående utveckling.

87

Förstår tilltalade och 
målsägare domen? 
Det vill Jönköpings 

tingsrätt ta reda på och 
intervjuar därför olika 
parter som fått en dom 
muntligt avkunnad. Tings-
rätten hoppas att inter-
vjuerna ska vara till hjälp 
i arbetet att göra domar 
mer begripliga.

Det finns en tydlig koppling mellan 
utsatthet för våld och sämre hälsa 
senare i livet. Det visar en ny rapport 
från Nationellt centrum för kvinno-
frid, NCK.

– Våld är ett allvarligt samhällspro
blem och även ett folkhälsoproblem. 
Därför är det viktigt att ha en aktuell 
kartläggning som grund för beslut om 
åtgärder för att motverka våldet och för
bättra stödet till dem som har drabbats, 
säger professor Gun Heimer, förestån
dare för NCK, i ett pressmeddelande.

Rapporten ”Våld och hälsa – en be
folkningsundersökning om kvinnors och 
mäns våldsutsatthet samt kopplingen 
till hälsa” är den första basrapporten i 
ett flerårigt forskningsprojekt som NCK 
driver i samarbete med Institutionen för 
socialt arbete, Umeå universitet. Under
sökningen genomfördes 2012 och 10 000 
kvinnor och 10 000 män inbjöds att del
ta. Svarsfrekvensen var 52 procent. 

Rapporten visar bland annat att var 
femte vuxen kvinna och var tjugonde 
man i Sverige någon gång i sitt liv har 

Utsatthet för våld ökar  
risken för ohälsa senare i livet

utsatts för allvarligt sexuellt våld. Kvin
norna uppgav i betydligt högre utsträck
ning utsatthet för allvarligt sexuellt och 
psykiskt våld, medan männen rapporte
rade högre utsatthet för allvarligt fysiskt 
våld. Kvinnor utsattes i betydligt högre 
grad för olika typer av våld från en part
ner, medan män vanligtvis blivit utsatta 
för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld 
av en för dem okänd man. 

Studien visar också att det finns starka 
kopplingar mellan utsatthet för våld och 
fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. 
Det gäller både för kvinnor och för män.

– De som svarade att de utsatts för 
allvarligt sexuellt våld uppgav i betydligt 
högre, och i vissa fall flerfaldigt högre, ut
sträckning symtom på depression, risk
bruk av alkohol och självskadebeteende 
någon gång i livet jämfört med dem som 
inte varit utsatta, säger överläkaren Ste
ven Lucas som ingår i forskargruppen, i 
ett pressmeddelande. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på 
www.nck.uu.se
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App ska hjälpa den  
som är kallad till tingsrätt
Domstolsverket har tagit fram en app, en 
applikation för mobiltelefoner och läsplattor. 
Appen heter Domstolsguiden och ska ge 
praktisk information till den som är kallad till 
en tingsrätt eller har ett mål i förvaltningsrätt. 
Domstolsguiden innehåller bland annat filmer 
som visar hur en rättegång i tingsrätt och 
ett ärende i förvaltningsrätten går till. Appen 
finns att ladda ner gratis från App Store och 
Google Play. 

Barn får rätt att klaga till FN

Från och med den 14 april är det möjligt för 
barn i tio länder att klaga direkt till FN:s barn-
rättskommitté. Barnkonventionen har tidigare 
varit den enda konvention om mänskliga rät-
tigheter som saknat en klagomekanism dit 
den enskilde, under vissa villkor, kan vända 
sig vid allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. 

Rätten att klaga gäller för barn i de län-
der som ratificerat ett tilläggsprotokollet till 
Barnkonventionen som antogs av FN:s gene-
ralförsamling i slutet av 2011. De länder som 
ställt sig bakom protokollet är Albanien, Boli-
via, Gabon, Tyskland, Montenegro, Portugal, 
Spanien, Thailand, Slovakien och Costa Rica.

 ”Måndagen den 14 april kommer att bli 

ihågkommen som en historisk dag i arbetet 
för barnets rättigheter”, skriver Barnom-
budsmannen Fredrik Malmberg på sin blogg 
www.blogg.barnombudsmannen.se apropå 
nyheten. Han skriver också att han anser att 
Sverige snarast bör ratificera protokollet. 

Barn i tio länder har nu rätt att klaga direkt till 
FN:s barnrättskommitté.
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Eldsjälar

Misshandeln väckte idén  
att hjälpa andra brottsutsatta
Efter att Leo Kostin utsatts för en misshandel började han fundera kring situationen för 
brottsutsatta och hur han kunde hjälpa andra. När han fyllde 50 år bestämde han sig för att 
önska sig ett bidrag till Brottsofferjouren av sina arbetskamrater istället för en vanlig present. 

Text och foto: Amanda Säfström

Jessica och Leo Kostin utanför Strålfors, Leos arbetsplats i Ljungby. Efter att Leo Kostin utsatts för en misshandel önskade han sig ett bidrag till Brottsoffer-
jouren istället för en vanlig födelsedagspresent av sina arbetskamrater. Det fick han och dessutom valde företaget Strålfors att skänka lika mycket till.
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Eldsjälar
Det kom ett brev till Brottsofferjouren 
från Jessica Kostin som skrev: ”I slutet 
av förra sommaren blev min pappa på
hoppad och misshandlad av några killar 
helt oprovocerat. Jag stöttade honom i 
vilka kontakter han skulle ta och hur han 
skulle gå tillväga. Han blev otroligt berörd 
av många saker. Men han blev inte berörd 
för sin egen skull, utan för andra som blir 
utsattas skull. Han blev inte ledsen för sin 
egen situation, utan för andras. Han fick 
bra med hjälp, men tänkte på de som kan
ske inte får lika bra hjälp och stöttning.”

– Pappa har haft ett så otroligt engage
mang i detta och jag kände att det måste 
uppmärksammas på något sätt. Jag och 
min syster är så stolta över honom och 
tycker att det är så fint att han tänker så 
mycket på andra, säger Jessica Kostin när 
Tidningen Brottsoffer träffar henne och 
hennes pappa Leo Kostin i Ljungby.

De tar emot på Leo Kostins arbetsplats 
Strålfors, ett företag som utvecklar och 
säljer kommunikationslösningar. Med 
finns också SvenErik Alhem, Brottsoffer
jourens förbundsordförande och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer, som 
framför ett varmt tack till dem båda för 
deras engagemang för brottsutsatta.

Tankarna om att stötta brottsutsatta 
väcktes hos Leo Kostin efter att han ut
satts för en misshandel när han var på 
väg hem i slutet av sommaren 2013.

– Jag mötte två killar som frågade efter 
cigaretter. När jag svarade att jag inte rö
ker knuffade de mig i bröstet. Jag ville inte 
bråka och försökte fortsätta därifrån, men 
då knuffade de mig i ryggen så att jag ram
lade och slog ansiktet i marken. 

Mörbultad tog han sig hem med 
sprucken läpp och två tänder som be
hövde ersättas.

– Jag var hemma fyra dagar från job

bet. Jag mådde bra psykiskt, men hade 
ont och det var jobbigt att äta, säger han.

Han gjorde en polisanmälan, men utred
ningen lades ned. Han beskriver att han fick 
bra hjälp från sin arbetsplats, sin fackfören
ing och sitt försäkringsbolag. Men trots att 
han själv mådde förhållandevis bra, väckte 
händelsen samtidigt många tankar kring si
tuationen för andra som blivit utsatta.

– Vi pratade mycket om vad som hade 
hänt och hur han kunde gå vidare på oli
ka sätt om han skulle vilja. Jag berättade 
bland annat att Brottsofferjouren finns. 
En sak som fastnade i mitt huvud var att 
pappa pratade mycket om de som blir ut
satta som inte vågar gå ut på kvällarna. 
Han sa att ”För min del hindrar det mig 
inte att gå ut, men för andra kanske det 
gör det”, säger Jessica Kostin.

– Det är ju många som mår jättedåligt 
efter något sådant här och det känns så 
fel, säger Leo Kostin.

Funderingarna kring hur han skulle 
kunna hjälpa andra fortsatte och snart 
väcktes idén att önska sig pengar till 
Brottsofferjouren istället för en vanlig 
50årspresent från sina arbetskamrater.

– Jag sa till min chef att jag inte ville 
ha någon blomstervas eller en skål när 
jag fyllde år. Man har ju nästan allting 
hemma redan och det skulle bara bli 
stående någonstans till ingen nytta. Jag 
tyckte att pengarna skulle komma till 
bättre till användning om de skänktes 
bort istället, säger Leo Kostin. 

Hans arbetskamrater nappade på 
idén och när han fyllde 50 år hade de 
samlat ihop 850 kronor till Brottsoffer
jouren. Dessutom utmanade Leo Kostin 
sin arbetsplats Strålfors att skänka lika 
mycket till, vilket företaget också gjorde.

– Jag har underbara medarbetare, alla 
på min avdelning ställde upp. I vanliga 
fall brukar vi lägga en tjugolapp var till 
den som fyller år, men eftersom vi inte är 
så många på avdelningen tror jag att flera 
har lagt mer än så den här gången. Jag har 
också tänkt nämna för de som fyller jämt 
här framöver att möjligheten finns. Det 
tror jag att det är många som skulle ställa 
upp på. Det är inga stora pengar, men är 
det många insamlingar så blir det mycket.

Jag och min syster 
är så stolta över 

honom och tycker att det 
är så fint att han tänker 
så mycket på andra.
Jessica Kostin, om sin pappas engagemang.

Jag har underbara 
medarbetare, alla 

på min avdelning ställde 
upp.
Leo Kostin, om att hans arbetskamrater startade en 
insamling till Brottsofferjouren till hans 50-årsdag.

– Jag tycker att det var så fint att idén 
kom i slutet av förra sommaren, att den 
höll i sig och att det också blev verklighet 
av den. Det var ingenting som du glömde 
bort. Det tog ändå ett halvår innan du 
fyllde 50, säger Jessica Kostin.

Leo Kostin fyller år den 22 februari 
vilket också är Internationella Brotts
offerdagen. Syftet med dagen är att be
lysa brottsoffers situation och sprida 
kunskap om de ideella organisationer 
som arbetar med stöd och hjälp till 
brottsoffer. Dagen instiftades i slutet av 
1980talet på initiativ av Brottsoffer
jourens dåvarande förbundsordförande 
Björn Lagerbäck. Idén spreds sedan vi
dare till andra länder. 

Att han fyller år på Internationella 
Brottsofferdagen är en nyhet för Leo Kostin.

– Nej, det visste jag inte. Det var ett ro
ligt sammanträffande, säger han.

Leo Kostin har tidigare arbetat som 
brandman och visste redan som liten 
att han ville arbeta med att hjälpa an
dra. Han har också en ideell karriär som 
volleybolltränare bakom sig och har ta
git flera ungdomslag till SMguld. Även 
hans två döttrar har ett socialt engage
mang. De har båda valt att bli socionomer 
och dottern Josefine befinner sig just nu 
i Ghanas huvudstad Accra där hon arbe
tar som volontär inom ett skolprojekt. 
Jessica varvar socionomstudierna med 
att arbeta ideellt för att starta upp en 
tjejjour Gislaved och driver samtidigt en 
Facebooksida mot sexualbrott.

– Sidan heter Stoppa sexualbrotten 
och där kan utsatta personer dela med 
sig av sina erfarenheter och få stöttning 
av andra. Vi är fyra personer som arbetar 
med sidan och vi delar med oss av våra 
erfarenheter och tankar, försöker skapa 
debatter och reflektioner. Sidan är väl
digt uppskattad, berättar hon. 
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Fråga experterna
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.

Hans Sjölander 
är tillförordnad 
brottsskadechef på 
Brottsoffermyndig-
heten. I Tidningen 
Brottsoffer svarar han 
på frågor om brotts-
skadeersättning och 
skadestånd. 

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
rfsl:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfaren-
het av brottsoffer-
stödjande arbete. 

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 Brottsofferjour-
ens kunskapsserie om 
brottsoffer.

Jag är rädd för 
min son – vad  
ska jag göra?

Min tonårsson skrämmer mig allt 
mer. Han sparkas, slåss och kastar 
saker på oss föräldrar. Det har gått 
så långt att jag knappt vågar vara 
ensam hemma med honom längre. 
Jag är väldigt försiktig när jag pra-
tar med honom för rätt som det är 
slår det slint för honom. Vi har kon-
takt med socialkontoret, BUP och 
skolan, men det blir inte bättre. Han 
har inte respekt för någon vuxen 
längre och skolan struntar han helt 
i. Situationen är helt utom kontroll. 
Vi behöver hjälp, men det känns som 
om ingen lyssnar på oss. Vad ska vi 
göra?

Din son verkar ha svår aggres
sionsproblematik och behöver 
utredas ordentligt för att han ska 
kunna få hjälp. Man måste titta 
ifrån alla perspektiv – neurolo
giskt, socialt och psykologiskt. 
Eftersom han är så ung har vi ett 
extra stort ansvar och dessutom 
skyldighet att hjälpa. Är hjälpen
heterna medvetna om att allvaret 
kan jag inte se annat än att de mås
te agera. Jag menar att de måste 
göra mer för honom. Det finns 
mycket oro kring honom och ingen 
kontroll säger du. Har till exempel 
nätverksmöten ägt rum där vux
envärlden träffas för att få en ge
mensam hållning och för att kunna 
erbjuda bästa hjälpen? Det verkar 
inte som så. För dig och resten av 
familjen är det viktigt att ni också 
får hjälp med stöd från socialtjäns
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tens sida. För att snabba upp tem
pot i hjälpen skulle jag rekommen
dera juridisk hjälp som hjälper er 
om inte myndigheterna och skolan 
lyssnar. Det är nu han och ni måste 
få hjälp innan det hinner hända 
något ännu allvarligare.

anneli svensson Socionom och psykoterapeut

Kan jag få  
ersättning efter 
bedrägeriet?

För ett halvår sedan råkade jag ut 
för ett bedrägeri. Jag hade annonse-
rat om att jag ville sälja min bil och 
det ringde en person som ville köpa 
den. Han verkade seriös, vi träffa-
des och skrev ett kontrakt på att jag 
skulle få 100 000 kronor insatt på 
mitt konto inom några veckor. När 
jag upptäckte att jag inte fått peng-
arna och den trevlige köparen inte 
gick att få tag på längre insåg jag att 
jag blivit lurad. Jag polisanmälde 
förstås.  Några veckor senare får jag 
höra att personen som lurade mig 
egentligen skulle ha suttit inne för 
liknade brott, men han hade rymt 
under permission. Nu söker polisen 
efter honom men jag tror ännu inte 
att de har hittat honom. Vad händer 
om de inte får tag på honom? Har 
jag ändå rätt till ersättning? 

Din skada betecknas som en ren 
förmögenhetsskada. Om gärnings
personen förblir okänd är din möj
lighet att få ersättning att ansöka 
om brottsskadeersättning hos 
Brottsoffermyndigheten. Reglerna 

om statlig ersättning är dock res
triktiva vid den här typen av skada. 
För att ersättning ska kunna bevil
jas, ska dina möjligheter att för
sörja dig allvarligt ha äventyrats 
genom skadan eller ersättningen 
annars framstå som särskilt ange
lägen (4 § brottsskadelagen). Eko
nomiska skador som uppkommer 
vid affärer av den här typen ersätts 
väldigt sällan genom brottsskade
ersättning.

hans sjölander Tf brottsskadechef

Ges ersättning  
för brott i  
annat land?

Kan man få brottsskadeersättning 
för ett brott som skett i ett annat 
land? Min bror utsattes för en grov 
misshandel i London förra året. Nu 
är det rättegång på gång där och vi 
undrar hur det fungerar med skade-
stånd. Min bror bor i Sverige nu.

Brottsskadeersättning för person
skada och kränkning (inte sak
skada) kan lämnas även om brottet 
har begåtts utomlands. En förut
sättning är dock att man hade sin 
hemvist i Sverige vid brottstillfäl
let, det vill säga att man var stadig
varande bosatt här. Din bror kan 
begära skadestånd vid rättegång
en. Det är bara om gärningsper
sonen inte kan betala som frågan 
om möjlighet till annan ersättning 
uppkommer. 

hans sjölander Tf brottsskadechef
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Får man hitta på 
att man är någon 
annan på nätet?

Är det olagligt att låtsas vara någon 
annan än den man är på nätet? För 
ett år sedan träffade jag en tjej på 
ett forum. Under perioder skrev vi 
till varandra nästan varje dag. Jag 
berättade hemligheter för henne 
och hon berättade väldigt mycket 
för mig. Vi skickade en massa bilder, 
och dikter till varandra. Hon blev 
som en bästa vän när det var väldigt 
rörigt i min familj och jag kände att 
jag inte kunde berätta för någon an-
nan om det som hände.  
    Hon sa att hon bodde i en annan 
del av landet, så därför blev det ald-
rig av att vi skulle träffas. Via henne 
har jag också fått kontakt med en 
annan tjej som går på min skola. Vi 
har blivit väldigt bra kompisar. För 
en vecka sedan ringer hon mig och är 
helt förstörd. Hon har då fått reda på 
att tjejen vi pratat med inte finns på 
riktigt. Det är fyra personer på vår 
skola som har låtsats vara henne.  
    Jag känner mig väldigt upprörd 
och arg, men också rädd. De vet en 
massa saker om mig som jag inte 
vill ska komma ut. Jag förstår inte 
att någon kan göra så här, samti-
digt känner jag mig dum som gick 
på det. Kan jag polisanmäla eller är 
det meningslöst?

Jag förstår att det känns jobbigt för 
dig att bli lurad på det här sättet, spe
ciellt när du berättat saker i förtro
ende. Rent juridiskt är det inte olag
ligt att enbart ljuga eller utge sig för 
någon annan. Det kan bli brottsligt 
om personen använder informatio
nen till en brottslig handling, exem
pelvis utpressning eller rent förtal 
av dig som person, bedrägeri eller 
liknande. Om du märker att den in
formation du lämnat i förtroende 
använts på ett brottsligt sätt eller 

på ett kränkande sätt för dig tycker 
jag att du ska polisanmäla detta. Ett 
råd är att alltid vara försiktig med att 
lämna ut privata upp gifter om dig 
själv via internet.

eva andersson Advokat

Hur undviker jag 
mobbning på min 
nya arbetsplats?

Jag har precis bytt jobb efter att ha 
varit utsatt för mobbning på mitt för-
ra arbete. Jag blev utfryst av en nära 
chef och flera kollegor. När jag läser 
mina dagboksanteckningar från den 
tiden får jag hjärtklappning och mår 
dåligt. Det som hände där har fått 
mig att bli mer tillb akadragen och jag 
känner att jag har svårt att komma 
in på min nya arbetsplats på grund 
av det. Nu är jag rädd att jag ska dra 
igång något liknande på grund av 
mitt eget beteende, kanske inte mobb-
ning, men att jag ska bli utanför. Vad 
ska jag göra för att inte hamna i sam-
ma situation igen? Det känns som om 
jag är fast i en ond cirkel.

Utsatthet på arbetsplatser är en 
svår form av förtryck som har en 
benägenhet att skrämma en precis 
på det sätt du beskriver. Jag kan se i 
den korta texten att du inte fått be
arbeta dina upplevelser och till stor 
del skyller på dig själv. Du är inte 
problemet utan problemet är att du 
hamnat på en arbetsplats, tidigare, 
med sjuka strukturer. Din nuvaran
de arbetsplats har förhoppningsvis 
ett bra omhändertagande av sina 
anställda som inte tillåter utfrys
ningar etc. Men för att bearbeta 
dina egna rädslor och för att stärka 
självkänsla och självförtroende kan 
du ha nytta av bearbetande samtal 
på något sätt. Kanske har du en 
före tagshälsovård du kan få hjälp 

av. Sen tycker jag du kan kolla hur 
rutinerna ser ut för arbetsmiljö
arbetet på din nuvarande arbets
plats och tryggas i detta.

anneli svensson Socionom och psykoterapeut

Kan min  
son få stöd   
ekonomiskt?

Vad finns det för stöd för personer 
som lever med skyddad identitet? 
Jag har en son som blivit hotat till 
livet genom utpressning. Han be-
finner sig för närvarande på hem-
lig ort, oförmögen att arbeta eller 
att vistas i sin ordinarie bostad, av 
rädsla för att förövarna ska dyka 
upp och på något sätt skada honom. 
Allt är polisanmält och utreds för 
närvarande. Hur gör man ekono-
miskt? Finns det några möjligheter 
att få finansiell hjälp? 

Att leva med skyddad identitet är 
väldigt påfrestande och får många 
negativa konsekvenser för indi
viden i fråga. Jag tycker du skall 
kontakta polisen angående det här 
problemet och se om de kan vara 
behjälpliga på något sätt. Det är ju 
inte din son som gjort något brotts
lig vad jag förstår och han ska heller 
inte drabbas ekonomiskt. Möjligen 
kan socialtjänsten hjälpa till med 
ekonomiskt bistånd. Det bör räcka 
med en förklaring till hans utsatta 
situation och det är bra om han 
har någonting som styrker orsaken 
till att han har skyddad identitet. 
Där kanske polisen kan hjälpa till 
att bekräfta hur det ligger till. Jag 
tycker också att ni skall kontakta 
närmaste brottsoffejour. De kan 
säkert hjälpa till med råd och stöd. 
Lycka till!

eva andersson Advokat

Fråga experterna
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Valår

Vilka brottsofferfrågor är  
viktiga för ditt parti att driva?
Tidningen Brottsoffer har frågat de rättspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier 
vilka brottsofferfrågor de driver inför årets val. I vissa frågor, som exempelvis att uppklaringen 
av mängdbrott måste öka, är de flesta partier överens. Men i andra frågor går åsikterna isär. 

Text: Amanda Säfström    Foto: Riksdagsförvaltningen

– Socialdemokraterna har två huvud
förslag när det gäller stödet till brotts
utsatta. Det ena är att vi vill öka resurser
na till brottsofferjourerna. I vårt förslag 
är 10 miljoner avsatta, vilket är mer än en 
fördubbling av det anslag som finns idag, 
säger Morgan Johansson, rättspolitisk 
talesperson för Socialdemokraterna och 
ordförande i justitieutskottet. 

Det andra förslaget gäller målsägande
biträden som Socialdemokraterna me
nar ska komma in tidigare i processen. 

– Vi vill att målsägande ska ha rätt till 
målsägandebiträde redan vid anmälan, 
säger Morgan Johansson.

Båda förslagen finns med i Social

demokraternas budgetmotion som pre
senterades i höstas. Partiet lyfte särskilt 
att de ville se ett större fokus på brotts
offer och skrev bland annat att de ville 
”förstärka brottsoffers ställning”. En frå
ga som också lyftes var stöd till an höriga 
där partiet menar att ett utvecklat stöd 
saknas, trots att socialnämnderna har ett 
ansvar enligt socialtjänstlagen att verka 
för att även närstående till brottsoffer 
ska få stöd och hjälp. 

– Det kan handla om allvarliga vålds
brott till exempel och där ser jag att 
brottsofferjourerna kanske skulle kun
na göra ännu mer om resurserna öka
des. Det vill vi gärna föra en dialog med 

Brottsofferjouren kring, säger Morgan 
Johansson. 

En annan fråga som han lyfter är att 
uppklaringen av mängdbrotten måste 
öka.   

– Jag tror att det viktigaste av allt 
för många brottsoffer är att brottet kla
ras upp, säger Morgan Johansson. Han 
hänvisar till Brottsförebyggande rådets 
statistik för 2013 som visar att andelen 
personuppklarade brott sjunkit från 
17  procent under 2012 till 15 procent 
2013.

– Det är avsevärt mycket lägre än vad 
det har varit tidigare och det som fallit 
mest är stöldbrotten. Vi anser att polisen 
måste få stöd i hur metoderna kan ut
vecklas för att klara upp vardagsbrotts
ligheten. Det kan handla om ordentliga 
brottsplatsundersökningar, men också 
att man helt enkelt har tid och resurser 
att utreda ordentligt. 

Den omorganisation som nu sker 
inom polisen är ett steg i rätt riktning, 
tror han, även om mycket arbete fortfa
rande återstår att göra.

– Jag tror att enmyndighetsformen är 
bra, den har vi velat ha länge, men man 
ska inte tro att den ensam kommer att 

 Vi vill att målsägande ska 
ha rätt till målsägande

biträde redan vid anmälan. 

Morgan Johansson
Socialdemokraterna
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Valår
innebära ett väsentligt lyft för de uppkla
rade brotten. Vi vill utveckla metoderna, 
genomföra en ny bättre högskoleutbild
ning för poliser och få in fler civilanställ
da så att poliser kan ägna sig åt att göra 
polisjobb. 

En effektiv polis är också viktig i ett 
brottsförebyggande syfte, framhåller 
han.

– Vi tror att om man ska avskräcka 

från brott är det viktigare att öka upp
täcktsrisken än att bara fokusera på 
straffsatserna. Vi tror också att när 
brottsoffer får ordentligt stöd och orkar 
hela distansen ut, till exempel i fall som 
gäller våldsbrott och sexualbrott, kan det 
även bidra till att klara upp fler brott.

Morgan Johansson menar även att 
det är viktigt att arbeta med brottsoffer
frågor inom EU.

– Det är helt avgörande att alla län
der lever upp till de direktiv som finns.  
Brottsofferstöd handlar också om att 
man ska kunna få bra stöd och hjälp var 
man än befinner sig. Vi reser mycket nu 
och att råka ut för ett brott på semes
tern i Grekland eller Italien är inte alls 
ovanligt. Då ska man även kunna få bra 
behandling av grekiska eller italienska 
myndigheter. 

– En viktig del är informationen till 
brottsoffret under pågående utredning. 
Vi vill ha en underrättelsegaranti, sä
ger Krister Hammarbergh, rättspolitisk 
tales person för Moderaterna och leda
mot i justitieutskottet. 

Under Alliansens regeringsperiod har 
flera satsningar gjorts för att stärka arbe
tet mot våld i nära relationer.

– Att vara slagen av den man lever till
sammans med innebär en extremt utsatt 
situation. Det är anledningen till av vi till 
exempel har förändrat påföljdssystemet 
för fridskränkning och tittat på kontakt
förbudet med elektronisk fotboja. Jag 
tror av vi måste fortsätta jobba där.

En annan viktig fråga menar Krister 
Hammarbergh är unga som utsätts för 
hat på nätet.

– Det är ett område som vi måste börja 
jobba mer med. Vi ser också andra nya ty
per av avarter på nätet som kan vara nog 
så kränkande för många människor. Ris
kerna att få sin identitet kapad till exem
pel eller att någon tömmer ens konton.

Han menar att de pengar som satsats 
på polisen under Alliansens regerings
period har haft effekt.

– Vi kan se att brottsligheten sjunker 
och att människor upplever en större 
trygghet än tidigare. De finns fortfaran
de de som är otrygga, men det går åt rätt 
håll. Vi kan också se att polisen har ett 
ökat förtroende. 

Men det finns områden där han me
nar att polisens arbete kan stärkas. 

– Bakgrunden till att vi har beslutat 
att ändra polisens organisation är att vi 
vill få ut ännu mer effekt av polisens ar
bete. En viktig del i att stärka polisens 
arbete är också att se till att det finns 
special kompetens hos polisen. Det kan 
handla om att ta in civilanställda utreda
re som är specialister på allt från tunga 
fordon till bedrägerier på nätet.  

Utredningar av bostadsinbrott är ett 
exempel Krister Hammarbergh lyfter där 
han anser att polisen måste bli bättre. 

– Polisen är ganska duktig på att ut

reda allvarliga brott, men när det gäller 
bostadsinbrott är brottsuppklaringen 
väldigt låg. Oftast på grund av att det inte 
har gjorts någon brottsplatsundersök
ning eller att den kunde ha gjorts på ett 
bättre sätt. Det är viktigt att polisen tar 
tag i det, bostadsinbrott innebär en all
varlig kränkning.

Även straffen bör ses över menar han.
– Vi vill titta på påföljderna. Inte för 

det enstaka inbrottet, utan för den upp
repade och systematiska brottsligheten. 
Där kan det vara så att den upprepade 
brottsligheten i sig leder till låga påfölj
der kontra hur mycket man har hunnit 
ställa till med. 

I oktober 2012 antogs EU:s direktiv om 
miniminormer för brottsoffers rättighe
ter samt stöd till och skydd av brottsoffer. 
Direktivet innebar att medlemsländerna 
måste införliva miniminormerna i sin 
nationella rätt inom tre år. När Tidning
en Brottsoffer talar med Krister Ham
marbergh i början av april berättar han 
att en utredning nu pågår.

– Vi har en utredare som ska lämna ett 
betänkande i början av maj och vi ska se 
över hur vi måste komplettera vår egen 
lagstiftning. Redan nu kan man se att 
det blir mycket fokus på processen för 
brottsoffret. Information är led ordet. 
Sedan måste vi också börja fundera på 
hur stödet ska se ut. En del säger måls
ägandebiträden rakt av, det behövs 
många gånger, men ibland kan det kan
ske vara en annan funktion. Det viktiga 
är att brottsoffret får det stöd och hjälp 
som man behöver. 

 En viktig del är informa
tionen till brottsoffret 

under pågående utredning. Vi 
vill ha en underrättelsegaranti.

Krister Hammarbergh
Moderaterna
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– Den stora delen där vi vill satsa peng
ar när det gäller brottsoffer är på barn. Vi 
men ar till exempel att det är viktigt att 
barn får ett eget ombud, särskilt när det 
gäller vårdnad, boende och umgänge. Det 
gäller alla barn och inte bara de som är 
brottsoffer, säger Agneta Börjesson, Miljö
partiets talesperson för kriminalvårdsfrå
gor och suppleant i justitie utskottet. 

– En fråga som vi har lyft är att stärka 
upp barns rättigheter när en förälder 
misshandlar den andra. Idag ersätts barn 
för att ha bevittnat våld, men vi menar att 
förlust av hem och båda föräldrar under 
en lång period är något som borde vara 
berättigande till skadestånd i sig. 

Rättsväsendets samarbete med ide
ella organisationer är en annan fråga 
som Miljöpartiet lyfter. I partiets skugg
budget föreslås att samtliga myndigheter 
inom rättsväsendet ska avsätta minst 
2  procent av sin budget för samarbete 
med den ideella sektorn. 

– Vi tror att det skulle vara väldigt bra att 
göra en bredare utredning för att få samtli
ga myndigheter att mer systematiskt sam
arbeta med ideella organisationer.

Miljöpartiet vill också satsa pengar för 
att utveckla brottsofferstödet. 50 miljoner 
kronor ska delas ut av Brottsoffermyndig
heten till kommuner efter ansökan. 

– Kommunernas arbete, men även 
det arbete som brottsofferjourerna gör, 
behöver bli mer systematiskt och profes
sionellt. Vad vi förstår ser det idag olika 
ut i olika kommuner. En del brottsoffer
jourer gör ett helt fantastiskt arbete och 
en del gör inte det i lika stor utsträckning. 
Samtidigt är behovet lika stort överallt. 

Exakt vad som menas med ett profes
sionellt brottsofferstöd har partiet inte 
definierat närmare ännu, säger hon.

– Vi hoppas att de här pengarna 
kan användas till att göra en metod
utveckling. Det kan också handla om att 

man anställer personer till stöd för de 
som ska jobba. Tydligare än så har vi inte 
definierat det, säger Agneta Börjesson.

Miljöpartiet vill också satsa 8 mil
joner kronor för att kvinnojourer ska 
kunna göra ett arbete på kriminalvårds
anstalter.

– Det är oerhört många kvinnor på 
anstalterna som också är brottsoffer och 
har varit utsatta för sexuella övergrepp. 
Där har vi en pågående diskussion med 
Kriminalvården kring att man också 
borde undersöka hur det ser ut bland 
män. Det kan komma att bli en viktig ar
betsuppgift även för brottsofferjourerna 
att jobba inne på anstalter. 

En annan fråga Agneta Börjesson sär
skilt lyfter är samtyckeslagstiftning för 
sexualbrott.

– Vi driver hårt att vi vill ha en sam
tyckeslagstiftning för att få en norm
givande lagstiftning om vad som är okej 
och inte okej, säger hon.

Miljöpartiet vill också se en effekti
vare polis.

– Jag tror att en stor kränkning för 
många brottsoffer handlar om att polisen 
inte utreder och lägger ned utredningar. 
Många brottsoffer upplever att mängd
brotten inte tas på allvar över huvud ta
get. Det finns en hel del att göra när det 
gäller att få en effektivare polis. Vi behö
ver se till att det blir en högskoleutbild
ning för poliser och en självklarhet med 
effektiva ITsystem. 

– Vi måste ta ett helhetsgrepp. Brotts
offerstödet måste bli en central del av 
trygghetsarbetet, säger Johan Pehrson, 
rättspolitisk talesperson för Folkpartiet 
och ledamot i justitieutskottet. 

– Jag har ingen färdig modell i nu läget, 
men det krävs en likformighet och ett 
större statligt ramverk, även om det aldrig 
kommer att se likadant ut i Tanum som i 
Västerort i Stockholm. Polisen måste ock
så ta ett större ansvar än de gör idag. 

Johan Pehrson menar även att an

  Den stora delen där vi  
vill satsa pengar när det  

gäller brottsoffer är på barn. 

Agneta Börjesson
Miljöpartiet

Vi måste ta ett helhets
grepp. Brottsofferstödet 

måste bli en central del av 
trygghetsarbetet.

Johan Pehrson
Folkpartiet
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som är brottsoffer och riskerar att bli 
drabbade igen, säger Johan Pehrson.

Bland annat vill partiet höja straffet 
för grov kvinnofridskränkning och grov 
fridskränkning. Ett års fängelse ska vara 
straffminimum istället för nio månader 
som idag. 

Folkpartiet föreslår också att elek
tronisk fotboja ska kunna användas vid 
ett utvidgat kontaktförbud. I nuläget 
kan fotboja endast användas vid särskilt 
utvidgat kontaktförbud. Dessutom ska 
området för kontaktförbudet kunna gälla 
en hel kommun, ett slags kommunalt vis
telseförbud. 

– Vi är för slappa idag med regelverket 
kring när vi ska kunna använda fotboja i 
förebyggande syfte. Det är egentligen ing
en större inskränkning. De som har fot
boja för att avtjäna ett straff måste ju vara 
hemma och får inte vara någon annan
stans. Här gäller istället att man får vara 
överallt utom inom skyddsområdet där 
kvinnan ska känna frid. Det är också en 
hjälp för männen som har svårt att låta 

kvinnan vara ifred, säger Johan Pehrson.
På EUnivå vill Folkpartiet se ett ut

vecklat rättsligt samarbete.
– Vi tror på både ett åklagarsamarbete 

och ett polissamarbete på EUnivå för 
att komma till rätta med den brottslig
het som är en direkt konsekvens av våra 
öppna gränser. Vi måste förstärka sam
arbetet betydligt mer än idag för att stop
pa brottslingar som genererar många 
brottsoffer – trafficking till exempel.  

Genomförandet av EU:s brottsoffer
direktiv är också viktigt, menar Johan 
Pehrson. 

– Vi måste se till att det får ett större 
genomslag. Lika viktigt som att vi får ige
nom rättssäkerhetsgarantierna för miss
tänkta på EUnivå, som är för dåliga på en 
hel del håll, lika viktigt är det att få genom
slag på EUnivå för direktivet för brotts
offer. Det finns länder som har en längre 
resa kvar att göra än Sverige när det gäller 
brottsofferstöd och vår tanke med EU är 
att det ska lyfta hela Europa. 

vändningen av målsägandebiträden bör 
ses över. 

– Målsägandebiträden är till för 
människor som drabbats av brott, men 
det kostar enormt mycket pengar och har 
idag en helt annan träffbild än det hade 
från början. Jag kan tänka mig att man 
ska ha målsägandebiträde tidigare för vis
sa brott och att det blir mer målsägande
biträde för de brotten, medan några an
dra får klara sig mer på egen hand

Han menar att andra stödmöjligheter 
bör ses över som alternativ.

– Om det finns begränsat med pengar 
skulle man kanske få mycket mer valuta 
för pengarna om man satsade på ett bre
dare brottsofferstödjande arbete med tra
ditionella brottsofferstödjare till exempel. 

På Internationella kvinnodagen den 
8 mars presenterade Folkpartiet flera olika 
förslag för att stärka skyddet för kvinnor 
som utsatts för våld i nära relation. 

– Det är tydliga förslag för att minska 
utsattheten. Här pratar vi om människor 

– Från Centerpartiets sida har vi 
prioriterat det brottsförebyggande arbe
tet väldigt högt. Vi har satsat pengar på 
en utbyggd polis och övriga rättsväsen
det, säger Johan Linander, rättspolitisk 
tales person för Centerpartiet och vice 
ordförande i justitieutskottet.

Att polisen har en lokal förankring är 
en viktig fråga för Centerpartiet.

– Den nya polisorganisationen ska ha 

en så lokal förankring som möjligt. Det 
är så otroligt mycket lättare att vända sig 
till den lokala polisen och berätta saker 
som man sett och hört än att ringa 114 14. 

Han menar att Centerpartiet lyckats i sin 
målsättning att arbeta brottsförebyggande. 

– Polisen har fått mycket negativ kri
tik eftersom man inte utreder tillräckligt 
många brott tillräckligt snabbt, men tit
tar man på det brottsförebyggande ar

betet har vi faktiskt lyckats ganska bra. 
Den anmälda brottsligheten går ned och 
Brottsförebyggande rådets statistik där 
människor tillfrågats om brottsutsatthet 
visar att det faktiskt är betydligt färre 
människor som utsätts för brott varje år. 

En grupp som måste uppmärksammas 
mer, menar Johan Linander, är offer för 
mängdbrott.

– Fokus har varit på de som utsatts 
för brott som är väldigt grova, men vi 
har varit lite sämre när det gäller offer 
för mängdbrott. Där har vi en del arbete 
framför oss för att se till att det funkar 
bättre och att förtroendet för att poli
sen gör ett bra arbete upprätthålls. Det 
handlar om utredningar och att man i 
fler fall hittar en gärningsman som kan 
dömas, men också om att informatio
nen fungerar. Där har jag lyft in en rad 
olika förslag i Alliansens rättspolitiska 

 Från Centerpartiets sida 
har vi prioriterat det 

brottsförebyggande arbetet 
väldigt högt.

Johan Linander
Centerpartiet

Fortsättning på nästa sida.
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– Vi menar att moralisk rättvisa är 
viktigt för brottsoffer. Vi tror att en del 
av upprättelsen för brottsoffret handlar 
om att man ska se att den som behandlat 
en illa också får ett straff som motsvarar 
brottets grovhet. När det gäller grova 
våldsbrott och sexualbrott vill vi höja 
straffen, framför allt vill vi höja minimi
straffen, säger Richard Jomshof, rätts
politisk talesperson för Sverigedemo
kraterna och ledamot i justitieutskottet.

I partiets budgetmotion skriver 
Sverige demokraterna att partiet ”vill in
föra verklig livstid där det även ska vara 
möjligt att utdöma livstid utan möjlighet 
till benådning.”

– Vi har sagt att det ska vara i undan
tagsfall, men möjligheten ska finnas. 

Vissa människor begår så fruktansvärda 
brott att de inte förtjänar att komma ut 
igen, säger Richard Jomshof. 

Partiet vill också se hårdare tag mot 
unga som begår brott. Bland annat före
slås att straffbarhetsåldern ska sänkas 
från 15 till 13 år. 

– Det handlar inte om att vi vill slänga 
in en 13åring i fängelse, utan om att en 
13åring ska kunna dömas inför domstol. 
Sedan kan man diskutera vilken sorts 
straff man vill döma ut, säger Richard 
Jomshof.

Sverigedemokraterna föreslår även 
att unga mellan 15 och 18 år som begår 
grova vålds eller sexualbrott ska kunna 
dömas som vuxna i vissa fall.  

– Vi vill också att ungdomsrabatterna 
som finns för dem som är mellan 18 och 
21 år ska tas bort helt. Vi menar att den 
som är myndig också ska kunna ta fullt 
ansvar för dina handlingar, säger Ric
hard Jomshof.

När det gäller stöd till brottsoffer 
lyfter han särskilt fram att partiet vill 
satsa 150 miljoner kronor på så kallade 
heders jourer.

– Min bild är att etniskt svenska 
brottsoffer som är utsatta av en man ofta 
har andra anhöriga att vända sig till för 
att få stöd och hjälp, men när man tittar 
på hedersvåldsproblematiken är det ty
värr oftast flera släktingar inblandade. 
Det gör att de många gånger är utsatta på 
ett helt annat sätt och det behövs en helt 
annan kunskap för att ta hand om den 
här sortens fall, säger Richard Jomshof.

En annan viktig fråga menar Richard 
Jomshof är att staten ska betala ut ut
dömda skadeståndet direkt till brotts
offret för att därefter kräva in pengarna 
från gärningspersonen. Han lyfter också 
att rättsväsendets information till och 
bemötande av brottsoffer måste bli bätt
re och att obevakade permissioner för 
grova brottslingar ska tas bort. Sverige
demokraterna vill också se satsningar 
mot mängdbrottsligheten.

arbetsgrupp där vi har tagit fram ett pro
gram för vad vi vill göra nästa mandatpe
riod. 

En underrättelsegaranti är ett förslag 
som Johan Linander lyfter, vilket innebär 
att den som anmäler ett brott ska få åter
koppling från polisen inom en viss tid. 

– Underrättelsegarantin har egentli
gen en dubbel funktion – både att brotts
offret ska få veta vad som händer och att 
det sätter press på dem som utreder. In
formationen om att en förundersökning 
läggs ned måste också bli tydligare. Vi 
måste bli mycket bättre på att informera 
på ett sätt som folk förstår. 

När det gäller det ideella brottsoffer

stödet framhåller Johan Linander att 
satsningar har gjorts, men han menar att 
mer kan göras för att få ett likvärdigt stöd 
över hela landet.

– Det är kommunerna som har grund
ansvaret för att ta hand om sina med
borgare när de har utsatts för brott, men 
vi vet att det skiljer sig åt mellan olika 
kommuner hur det fungerar. Vittnesstöd 
är en annan del där det också fungerar 
lite ojämnt idag. Det görs ett jättebra 
jobb, men det kan behövas olika typer av 
resurs tillskott för att det ska fungera lika 
bra överallt. Medling vill vi också ta ett 
starkare grepp kring eftersom det också 
fungerar för olika i olika delar av landet 
idag, säger han.

Kriminalvården är ett annat område 
som Johan Linander särskilt vill fram
hålla.

– Kriminalvården ha varit en fram
gångssaga under de här åtta åren. Ser 
man tillbaka i tiden gjorde vi inget an
nat än diskuterade bråk på anstalter, 
rymningar, narkotika, insmugglade 
mobiltelefoner och överbeläggning på 
anstalterna. Det var kaos i kriminalvår
den, men nu finns det många platser, allt 
färre intagna, i princip inga rymningar, 
mycket bättre studieresultat och få po
sitiva narkotikatester. Det gör att vi får 
personer som suttit i fängelse som är 
bättre skickade att leva laglydigt när de 
kommer ut. 

Vi menar att moralisk 
rättvisa är viktigt för 

brottsoffer. 

Richard Jomshof
Sverigedemokraterna
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– Självklart ska vi satsa stenhårt mot 

den grova brottsligheten, men problemet 
är att man glömmer cykelstölder, villa
inbrott och brott som vanliga människor 
oftast blir utsatta för. Om du har en dålig 
uppklaringsprocent på dem är det klart 
att folk blir irriterade och tycker att det 
inte är någon idé att ta kontakt med poli
sen, säger Richard Jomshof.

Sverigedemokraterna är ett EUkri
tiskt parti och inom EU menar Richard 
Jomshof att det viktigaste är att arbeta 
mot den grova gränsöverskridande brotts
ligheten. 

– Huvudfokus för oss är de tunga 
frågorna som vi som land inte kan lösa 
själva. När det gäller EUdirektivet om 
brottsoffer är det bra att EU lyfter frå

gan, men vi som parti är motståndare 
till att EU ska kunna ta fram ett direktiv 
som är tvingande för oss som nation att 
följa. Även om vi överlag har det ganska 
bra i Sverige finns det mycket som kan 
bli bättre, men det ska i så fall ske för att 
vi själva vill det och inte för att någon an
nan talar om det för oss, säger Richard 
Jomshof. 

– De sociala och ekonomiska klyftor
na har blivit mycket större, det innebär 
också att kriminaliteten ökar. Många kan 
vara både brottsoffer och förövare, säger 
Lena Olsson, rättspolitisk talesperson 
för Vänsterpartiet och ledamot i justitie
utskottet. 

– Det finns ingen quickfix för att få 
ned brottsligheten. Det hänger ihop med 
många andra politikområden. Till exem
pel att det finns jobb och att barn med då
liga skol resultat får hjälp att klara skolan. 

Vänsterpartiet menar att staten ska 
ta det övergripande ansvaret för arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor. Partiet har 
drivit frågan om att införa ett permanent 
stöd på 200 miljoner kronor per år till 
kvinnojourernas verksamhet.

– Kvinnojourerna är jätteviktiga. Men 
vi har inte glömt brottsofferjourerna, 
även om det kanske lätt blir så att man i 
debatten pratar om kvinnojourer. Brotts
offerjourerna gör ett jättefantastiskt ar
bete och i höstens budget lade vi 5 miljo
ner till Brottsoffermyndigheten som de 
ska kunna dela ut till brottsofferjourerna.

Vänsterpartiet har länge drivit frå
gan om en samtyckeslagstiftning, det 
vill säga att kravet på tvång som grund 
för straffansvar för våldtäkt bör ersättas 
med uteblivet samtycke. 

Partiet vill också inrätta en nätom
budsman som ska ha i uppdrag att ge 
stöd till och hjälpa den som utsätts för 
hot och kränkningar på nätet. Bland an
nat genom att hjälpa utsatta att få ansva
riga för webbsajter att ta bort kränkan
de kommentarer och erbjuda stöd vid 
polis anmälningar. Nätombudsmannen 
ska också ha möjlighet att driva skade
ståndsprocesser.

– När det gäller den nya tekniken lig
ger vi lagstiftare efter. Jag tror att det är 
nödvändigt med en nätombudsman, säg
er Lena Olsson. 

Vänsterpartiet vill även inrätta en ny 
myndighet – Integritetsskyddsmyndig
heten – som ska samla Datainspektionen, 
Säkerhets och integritetsskyddsnämn
den samt delar av Justitiekanslerns och 
andra myndigheters tillsynsverksamhet.

Lena Olsson framhåller också att 
polis ens arbete måste bli mer effektivt.

– Det viktigaste för brottsoffer tror jag 
är att brottet klaras upp. Nästan vid varje 
budgetdebatt har vi tagit upp effektivite
ten hos polisen som vi inte är nöjda med. 
Polisen har fått så otroligt mycket mer 
resurser, men man klarar inte upp fler 
brott. Det tycker vi är väldigt allvarligt, 
säger Lena Olsson. 

Även om polisens omorganisation är 
ett steg i rätt riktning, menar Lena Ols
son att det finns mycket kvar att göra.

– Jag tror inte att omorganisationen 
kommer att lösa alla polisens problem. 
Man bör satsa på mer synliga, patrulle
rande poliser. Poliser som har en bra re
lation med människor får också mycket 
tips. 

På sin hemsida skriver Vänsterpartiet 
att det talas för mycket om strafflängder 
och hårdare straff. Partiet vill istället 
fokusera på det brottsförebyggande ar
betet och anser att ”förståelse, kunskap, 
relevant vård och behandling är en mer 
framgångsrik väg än att generellt införa 
hårdare straff.” Partiet driver till exem
pel frågan om att införa villkorlig halv
tidsfrigivning för förstagångsdömda. 
Möjligheten till halvtidsfrigivning togs 
bort den 1 januari 1999, idag är normen 
att man friges efter två tredjedelar av 
strafftiden.

– Det skulle lösgöra mycket pengar 
och en hel del av dem vill vi istället satsa 
inom kriminalvården för att förbättra 
programverksamheten. De flesta sitter i 
fängelse en gång och kommer inte dit nå
got mera, säger Lena Olsson. 

När det gäller den nya  
tekniken ligger vi lagstiftare 

efter. Jag tror att det är nödvändigt  
med en nätombudsman.

Lena Olsson
Vänsterpartiet
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 Intervjuerna för Tidningen Brottsof-
fer med de rättspolitiska tales personerna 
för riksdagspartierna genomfördes under 
slutet av mars och början av april 2014. 

 Partiernas svar har redovisats i 
den storleksordning som partierna idag 
är representerade i riksdagen. 

 Socialdemokraterna har idag 112 

– Unga är den mest utsatta åldersgrup
pen.  Vi vill att det ska finnas bra samver
kan i hela landet så att barn och unga som 
utsätts för brott känner att det finns bra 
stöd att få, säger Caroline Szyber, rätts
politisk talesperson för Kristdemokra
terna och ledamot i justitieutskottet.

Förra året släppte Kristdemokraterna 
en rapport där de föreslog ett antal åt
gärder för att förbättra situationen för 
brottsoffer. Fokus låg på unga brotts offer 
och partiet vill bland annat att det ska 
finnas stödcentrum för unga i hela landet 
och att alla kommuner ska ha tillgång till 
barnahus genom samverkansavtal.

Bättre bemötande och information till 
brottsutsatta är andra frågor som Kristde
mokraterna lyfter. Partiet vill att det ska fin
nas en brottsofferstödjande person på varje 
polisstation. Alla som anmäler ett brott ska 
även kontaktas av polisen efter tre månader 
för att återigen få information om möjlig
heten att tala med en brottsofferstödjare. 

– Efter tre månader kanske man kän
ner att det var en större händelse som 
påverkat en mer än vad man trodde först, 
säger Caroline Szyber.

Beslutet om att en förundersökning har 
lagts ner ska innehålla information om på 
vilka grunder beslutet har fattats och hur 
det går till att begära överprövning av be
slutet, menar Kristdemokraterna. En an
nan fråga som partiet driver är att skade
stånd ska betalas ut direkt från staten till 
brottsoffret när en dom vunnit laga kraft. 

–  Vi har tittat mycket på den norska 
modellen, säger Caroline Szyber.

Kristdemokraterna vill även att en 
nationell samordnare för medling ska 
tillsättas.

– Vi vill ställa högre krav på kommu
nerna att erbjuda medling. Vi tycker att 
medling ska erbjudas oavsett de inblan
dades ålder om det finns en önskan. 

Kristdemokraterna vill att avgiften 

till Brottsofferfonden höjs från 500 kro
nor till 1 000 kronor. Långsiktigt stöd 
till lokala organisationer istället för pro
jektbaserade pengar under en begrän
sad tidsperiod är en annan fråga partiet 
driver. Caroline Szyber menar också att 
staten måste bidra ekonomiskt till vitt
nesstödsverksamheten. 

– Det är en väldigt bra verksamhet där 
det civila samhället och ideella krafter 
har gått in och gjort en fantastisk insats, 
men om vi vill att det ska fortsätta och 
vara så bra som det är idag gäller det att 
staten också går in och ser över hur verk
samheten ska finansieras på bästa sätt. 

Tillsammans med justitieminister 
Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (FP) 
och Johan Linander (C ) ingår Caroline 
Szyber i Alliansens valmanifestgrupp.

– Vi har redan lagt några förslag. Bland 
annat att vi vill tillsätta en utredning för att 
se över hur det kan bli lättare att fälla för 
näthat. Vi har också lagt ett lagförslag när 
det gäller ny brottsskadelag och det kom
mer fler förslag innan valet, säger hon.

 Caroline Szyber kandiderar såväl till 
riksdagen som till EUvalet den 25 maj 
och står på tionde plats på Kristdemo
kraternas lista till Europaparlamentet. 
En viktig fråga att driva inom EU är ar
betet mot människohandel, menar hon.

– Det är en fråga där jag tycker att vi be
höver ha ett stärkt kriminalpolitiskt sam
arbete. Det är också en av de frågor som 
jag som rättspolitisk talesperson kommer 
att driva genom hela valrörelsen. 

Vi vill att det ska finnas bra 
samverkan i hela landet så att 

barn och unga som utsätts för brott 
känner att det finns bra stöd att få.

Caroline Szyber
Kristdemokraterna

Tidningen Brottsoffers valenkät 2014
riksdagsledamöter, Moderaterna 107, 
Miljöpartiet 25, Folkpartiet 24, Center-
partiet 23, Sverigedemokraterna 20, Vän-
sterpartiet 19 och Kristdemokraterna 19.

 Under 2014 genomförs val vid två till-
fällen. Den 25 maj hålls val till Europaparla-
mentet. Den 14 september är det val till riks-
dag, kommun- och landstingsfullmäktige.

 Vid valet till Europaparlamentet 
den 25 maj är 7 359 567 personer röst-
berättigade, enligt uppgifter från Val-
myndigheten. Siffran bygger på uppgifter 
från folkbokföringen och är framtagen 
30 dagar före valdagen, det vill säga den 
25 april 2014. Läs mer om valen på Val-
myndighetens webbplats www.val.se.
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För att uppmärksamma Internatio-
nella Brottsofferdagen anordnade 
Brottsofferjouren i Mellersta Skåne 
tillsammans med polisen, Kriscen-
trum för Mellersta Skåne, Barnahus 
och Stödcentrum ett möte med mass-
media. 

Även medlemmar inom jouren hade 
möjlighet att delta. Fokus var så klart 
brottsoffret och representanterna för de 
olika verksamheterna höll var sitt anfö
rande om cirka tio minuter. 

Kommunalråd Tove Klette inledde 
mötet med hur viktigt det är att upp
märksamma brottsoffret och konsekven
serna den drabbade upplever.

Därefter övergick ordet till ordföran
de Anna Natt och Dag som presenterade 
Brottsofferjourens nya logotyp och gick 
igenom hur jouren arbetar. Det poäng
terades att Brottsofferjouren Sverige är 
en organisation av ideella jourer som 
bärs upp av människor som ger av sin 
tid och sitt engagemang till dem som bli
vit utsatta för brott. Vilket stöd behöver 
brottsutsatta och deras omgivning? Vil
ka konsekvenser kan ett brott få för den 
enskilde? Detta var frågeställningar som 
särskilt lyftes fram.

Kriscentrum fortsatte med att berätta 
hur de arbetar med barn och vuxna som 
blivit utsatta för eller upplevt våld i nära 
relation. Kriscentrum arbetar också 

Kommunalråd Tove 
Klette, ordförande 
Anna Natt och Dag, 
polisinspektör Marita 
Harvyl och socionom 
på Stödcentrum Eva-
Lena Rasmussson.

med de vuxna som utövat våldet.  Det 
finns många olika typer av våld. De er
bjuder individuellt anpassad hjälp i form 
av samtalsstöd, rådgivning och kris
bearbetning. 

Barnahus berättade hur de arbetar 
med alla barn, det vill säga de som är un
der 18 år, och där barnet blivit utsatt för 
sexuellt våld, hot eller misshandel av nå
gon barnet lever med i nära relation. 

Hur viktigt det är att få barnens för
troende och att omgivning och atmosfär 
ska vara lugn. Vikten av att de olika ak
törerna besöker barnen i denna miljö i 
stället för att barnen kommer till deras 
normala arbetsplatser underströks. 

 
Stödcentrum i Lunds kommun be
rättade om det nystartade projektet för 
unga brottsutsatta och vittnen. Stödcen
trum vänder sig till unga upp till 25 år 
och erbjuder stödsamtal, rådgivning och 
praktisk hjälp. Stödcentrum erbjuder 
även stöd till närstående samt medling 
vid brott.

Avslutningsvis informerade polisen 
om resultatet av den rykande färska na
tionella brottsofferundersökningen. De 
redogjorde även för sitt arbete under 
2013 med att förmedla kontakter till 
stödorganisationer. 

Efteråt bjöds på förfriskningar.

brottsofferjouren i mellersta skåne

Mellersta Skåne uppmärksammade 
Internationella Brottsofferdagen

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Hå-
bo delar årligen ut ett lokalt BOJ-pris till 
exempelvis en person som i sitt arbete 
på ett extra förtjänstfullt sätt ger stöd 
och service eller på annat sätt genom-
för handlingar som gynnar brottsdrab-
bade, en brottsdrabbad som bidrar 
till att förbättra situationen för andra 
brottsdrabbade eller en annan lämplig 
person som bidrar till att förbättra si-
tuationen för brottsdrabbade.

I år gick priset till Sureya Calli som 
betytt mycket för många brottsutsatta 
i Uppsala. Sureya har under många år 
målmedvetet och engagerat arbetat för 
att ge brottsutsatta möjligheter till stöd 
och skydd genom sitt arbete i Uppsala 
kommun. Hon har främst arbetat med 
att samordna utvecklingsarbetet när 
det gäller våld i nära relationer. Sureya 
har bland annat medverkat till uppbygg-
nad av råd- och stödverksamheter.

Styrelsen för Brottsofferjouren i 
Uppsala-Knivsta-Håbo uppmärksam-
made Sureya Calli med en prischeck 
(skänkt av Länsförsäkringar), ett diplom 
och en blombukett på jourens årsmöte 
den 11 mars. Sureya valde att skänka 
sin prischeck till Läkare utan gränser.

Sureya Calli föreläste för årsmö-
tet om sitt arbete och betonade även 
vikten av samarbete mellan kommuner 
och ideella organisationer i arbetet för 
brottsdrabbade.

brottsofferjouren uppsala-knivsta-håbo 

Ewa Ben Ouali, Kristina Hjelm och Jessica Mattsson

Lokalt BOJ-pris delades ut

Pristagaren Sureya Calli och ordförande 
Ewa Ben Ouali.
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foto: brottsofferjouren uppsala-knivsta-håbo
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Uppvaknandet – en 
föreläsning som berör 
Gerardo hade sett fram emot en födelse-
dag med firande tillsammans med familj 
och vänner. Istället slutade dagen som i 
en mardröm. 

Gerardo hade hyrt lokal, sett till att det 
fanns förtäring och inte minst av allt – att 
alla de som ville fira tillsammans med honom 
var där. Kvällen blev lyckad tills Gerardo hör 
ett gäng som är väldigt högljudda en bit bort 
utanför lokalen. Han går dit och försöker få 
dem att sluta väsnas för att de inte ska dra 
till sig uppmärksamhet och förknippas med 
hans gäster. 

Senare vaknar Gerardo upp på sjukhus 
med svåra skador efter tre knivhugg, ett i bu-

Gerardo Espejo berättade om vägen tillbaka efter 
att han utsatts för grovt våld som nästan kostade 
honom livet.

Mölndal-Härryda  
föreläste för utklädda 8.or
Stämningen var på topp i klass 8A på Katrine-
bergsskolan när Britt och Therese från 
Brottsofferjouren Mölndal-Härryda besökte 
skolan för en av många föreläsningar i pro-
jektet Våga vittna. Årskursen hade nämligen 
utklädningsdag. 

Timmen började med att eleverna fick 
lära känna ”Adam” som blir rånad i filmen 
”En vanlig dag”. När filmen var slut tog det 
inte många minuter för klassen att komma 
igång i samtal om vem som kan räknas som 
vittne, hur det skulle kunna kännas att själv 

bli kallad till domstol eller bli utsatt för ett 
brott.  Våga vittna är numera ett återkom-
mande projekt i högstadieskolorna i Mölndal 
och det var mycket roligt att få komma till-
baka och föreläsa för nya elever detta år. Man 
märker också med vilka små medel man kan 
komma långt för att nå ungdomarna. De har 
inga höga krav, bara att det ska finnas trygga 
vuxna kring dem som är beredda att lyssna 
om de skulle behöva någon. 

Vi hoppas på återseende med nya ansik-
ten år 2015! 

therese hevosaho  

Vittnesstödssamordnare vid Göteborgs tingsrätt

Klass 8A på Katrinebergsskolan hade utklädningsdag när Brottsofferjouren Mölndal-Härryda kom på besök. 

Regionkonferens  
i Västernorrland
Från fredag till lördag, den 14-15 mars, genom-
förde Brottsofferjourerna i Västernorrland 
en regionkonferens på Hotell Hallstaberget 
i Sollefteå. 26 deltagare var anmälda. Kajsa 
Renberg från Brottsoffermyndigheten inledde 
med information om brottsskadeersättning 
av olika slag och hur man ansöker om dessa.

Huvudtemat för konferensen var neuropsy-
kiatriska funktionshinder ur ett föräldraperspek-
tiv. Syftet var att öka våra kunskaper i ämnet för 
att utveckla oss i bemötandefrågor. Samtliga 
tre föreläsare – Lena Björklund-Olofsson, Kris-
tina Isberg och Annette Edler – har anknytning 
till Attention. Det kan bland annat nämnas att 
Kristina informerade om en för publiken relativt 
okänd funktionsnedsättning, språkstörning, och 
om de svårigheter familjen upplevt för att få rätt 
diagnos och stöd för sitt barn.

Regionordförande Lars Edlund informerade 
om Brottsofferjourens organisationsförändring. 
Vi är alla spända på hur den kommer att påverka 
det lokala konkreta arbetet. Vi lämnade även rap-
porter om hur vi har det i de lokala jourerna och 
vittnesstödsgrupperna. Vi tyckte att det var en 
intressant och givande konferens och ser redan 
fram emot nästa tillfälle att samlas och berika oss.

carin lockner-holmberg 

Sekreterare, Brottsofferjouren i Härnösand

ken där en bit av tunntarmen hänger ut, en 
åtta centimeter lång knivskada i halsen och 
en knivskada vid nyckelbenet som punkterar 
en lunga samt ett brutet revben. Skad orna på 
lungsäcken, tunntarmen och den betydande 
blödningen har varit livshotande. En familj 
som kunde mist far, son, bror och vän går 
igenom ett trauma och en lång väg tillbaka 
med läkning och rehabilitering. 

Detta berättade Gerardo om när han 
före läste på stödpersonsutbildningen i re-
gion  Stockholm-Gotland under rubriken ”Att 
vara brottsoffer”. En föreläsning, som säkert 
berörde alla i lokalen, om hur det är att bli utsatt 
för brott, konsekvenserna och det oerhörda li-
dandet för den drabbade och de i ens närhet.

Läs mer om Gerardos föreläsning på 
www.spegeltalare.se. Där kan ni även boka 

föreläsningar och beställa boken ”Uppvak-
nandet” 

monica klitten och jill tysén 

Brottsofferjouren Södra Stockholm respektive 

Brottsofferjouren HaningeNynäshamn
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När Juristens Dag anordnades vid 
Umeå universitet i början av 2013 
fanns Brottsofferjouren med bland 
alla deltagande myndigheter och or-
ganisationer. 

Evenemanget är en återkommande 
tilldragelse som juriststudenterna ord
nar för att skapa kontakter mellan ut
bildningen och det omgivande samhället. 
Utöver Brottsofferjouren deltog bland 
annat Kriminalvården, Domstolsver
ket, Brottsoffermyndigheten samt andra 
stödorganisationer. Intresset för Brotts
offerjourens verksamhet visade sig vara 
stort och resulterade i en lång lista med 
namn på studerande som kunde tänka 
sig att bli vittnesstödjare. 

Efter ett antal informationsmöten, 
där Brottsofferjouren och vittnesstöds
verksamheten presenterades närmare 
var ett antal studerande beredda att an
sluta sig till den utbildning som startade 
under hösten 2013. De fick sällskap med 
andra, huvudsakligen äldre, deltagare 
med erfarenheter från skilda yrkesområ
den. Eivor Sjöström, Umeå Brottsoffer
jour har lett utbildningen. Till dags dato 

Lyckad mix av deltagare – positivt inslag  
i höstens vittnesstödsutbildning i Umeå

I min kontakt med just henne
bredde otillräckligheten ut sig.
Vad kunde jag säga till tröst?
Alla ord kändes begagnade.
Då sa hon: ”Tack
för att du låter mig prata.”
Det tröstade oss båda.

roger bergkvist 

Stödperson, Brottsofferjouren i Västerås

Tröst

Några av deltagarna tillsammans med kursledaren Eivor Sjöström (till höger).

har den teoretiska delen genomförts i 
studiecirkelform vid sammanlagt åtta 
kurstillfällen, som också inkluderat be
sök vid Brottsoffermyndigheten och på 
tingsrätten. Polis, åklagare samt brotts
offer och vittnesstödjare har också 
medverkat. 

Blandningen av deltagare – de jurist
studerande och de övriga med sina er
farenheter – har varit ett positivt inslag 
och bidragit till givande diskussioner. 
Det har tillsammans med de teoretiska 
delarna resulterat i en mycket lyckad ut
bildning. Efter den praktik som nu följer 
kommer Umeå Brottsofferjour att ha 11 
nya vittnesstödjare. 

Intresset från de juriststuderande har 
också lett till värdefulla kontakter med 
ledningen för juristutbildningen vid 
Umeå universitet, kontakter som lett 
till att Brottsofferjouren i Umeå fort
sättningsvis kommer att informera om 
sin verksamhet inom ramen för utbild
ningen.

börje eriksson och eva strangert 

Brottsofferjouren i Umeå

Ny ordförande för 
Brottsofferjouren i 
Vänersborg-Dalsland

Vid årsmötet den 5 mars 2014 valdes Rune 
Andreasson  till ordförande för Brottsoffer-
jouren i Vänersborg-Dalsland. Han efterträ-
der Birgitta Lilliesköld som avböjt omval efter 
att ha varit ordförande under tio år. Birgitta 
avtackades för sina värdefulla insatser för 
jouren. Hon fortsätter arbetet i föreningen, 
men nu som samordnare. 

Jouren genomförde den 5–6 april en in-
ternatutbildning för nya stödpersoner på 
Quality Hotel, Vänersborg. Här deltog även 
nya stödjare från jouren i Uddevalla.

Den 10 april sker en träff med polisen, 
socialchefer och åklagare för information om 
den nya utredningsgrupp för våld i nära rela-
tion som inrättats i  polisområdet. 

Den 14 april sker en träff med stödper-
soner och polisens brottsoffersamordnare. 
Före läsningar sker under våren på bland an-
nat vårdprogrammet på gymnasiet. 

Ärendeinflödet fortätter att ligga på en  
hög nivå och arbetet med att synliggöra 
Brottsofferjouren i hela verksamhetsområ-
det fortsätter.  Ett viktigt arbete är att stärka 
ekonomin för att föreningen ska kunna göra 
ett bra arbete även i fortsättningen.

rune andreasson 

Ordförande, Brottsofferjouren i VänersborgDalsland
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Den 12 februari 2014 anordnades en föreläs-
ningsdag med inriktning på funktionsnedsat-
ta brottsoffer som fallit offer för sexualbrott. 

Brottsofferjouren Mellersta Skåne har ett 
bra samarbete med Rådgivningsgruppen i 
Mellersta Skåne och har tidigare genomfört 
seminariedagar tillsammans med Studieför-
bundet Vuxenskolan. Medel för seminariet 
denna dag beviljades av Brottsoffermyndig-
hetens fond. I Rådgivningsgruppen ingår re-
presentanter från åklagarmyndighet, polis, 
advokat, Vuxenhabiliteringen Region Skåne 
samt kommunens habiliteringsverksamheter.

Målet med dagen var ”Att möta och för-
stå personer med intellektuella funktionsned-
sättningar som påverkats av sexualbrott” och 
riktade sig till politiker, personal på boende 
med särskild service, daglig verksamhet, as-
sistansföretag och kooperativ, personal inom 
socialtjänst, sjukvård och skola, polis och åkla-
gare, enhetschefer och personal inom LSS-
verksamhet, gode män, förvaltare med flera.

Under tidigare, anordnade seminariedagar 
tillsammans med Rådgivningsgruppen har vi 
märkt att intresset för ämnet är stort och det 
har medfört att samarbetet har fortsatt.

Margareta Nordeman från Stockholm var 
dagens föreläsare och är specialist i klinisk 
sexologi, vårdlärare och utbildad i kroppsori-
enterad psykoterapi. Hon har mångårig er-
farenhet av utbildning, handledning och kon-
sultation, sex- och samlevnadsrådgivning och 
psykoterapi. Hon har en lång erfarenhet av 
psykoterapi med personer med utvecklings-
störning och sexuell problematik. I 20 år hade 
hon en samlevnadsspalt i tidningen Land. 

Dagen inleddes med lagstiftningen rö-
rande sexualbrott och hur denna blir pro-
blematisk när den brottsutsatte har en funk-
tionsnedsättning. Karin Lindberg, polis och 
förhörsledare vid Barnahuset i Lund lyfte 
fram bristerna i lagstiftningen och Marga-
reta kunde sedan fortsätta utifrån detta och 
utveckla diskussionen kring funktionsned-
sattas sexualitetsutveckling. Hon klargjorde 
problem som kan uppstå när en funktions-
nedsättning försvårar uttrycksmöjligheterna 
rörande ens egen sexualitet. 

Dagen avslutades med Eslövs kommun 
presenterade projekt PUSS där två projekt-
ansvariga berättade om sitt arbete med att 
hantera just dessa frågor som handlar om att 
förhindra att sexualbrott sker. 

annelie åkesson och sofia aronson 

Samordnare, Brottsofferjouren i Mellersta Skåne

Karin Lindberg, polis (till vänster) och Margareta 
Nordeman (till höger).

Camilla Månsson Dahlström (till höger) och 
Carina Gustafsson (till vänster).

Föreläsningsdag om  
brottsutsatthet och  
funktionsnedsättning 

Stort intresse  
för Brottsofferjouren
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet med-
verkade med informationsbord på Arbets-
marknadsdagen, som hölls på Högskolan 
Väst den 6 mars. Många studenter kom fram 
och ville ha information och några anteck-
nade sig till och med för att bli stödpersoner. 
Nästa utbildning planeras redan nu och kom-
mer att genomföras under våren 2015.

Hanna Nilsson och Bengt Laveberg från 
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet infor-
merar om föreningens verksamhet.

Hanna Nilsson, Lisbeth Bengtsson och 
Bengt Laveberg från Brottsofferjouren Troll-
hättan/Lilla Edet medverkade också på Hög-
skolans arbetsmarknadsdag den 6 mars.

brottsofferjouren trollhättan/lilla edet

Hanna Nilsson, Lisbeth Bengtsson och Bengt 
Laveberg från Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla 
Edet medverkade på Högskolans arbetsmark-
nadsdag den 6 mars.

Det nya namnet blir 
Uppsala-Knivsta-Håbo
Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta ger sedan 
årsskiftet även stöd till brottsutsatta i Håbo 
kommun. Håbo kommun omfattar bland annat 
orterna Bålsta och Skokloster. På Internationel-
la Brottsofferdagen den 22 februari i år fanns 
styrelseledamöter och anställd på plats i Bålsta 
centrum. Vi ville synliggöra Brottsofferjourens 

verksamhet i vårt nya verksamhetsområde.  
Vi informerade Bålstabor om vår verksam-
het, delade ut ljus och flygblad. Många stan-
nade, pratade och uppskattade att vi visade 
att vi numera finns i Håbo kommun. 

Årsmötet den 11 mars beslutade om 
namnbyte till Brottsofferjouren Uppsala-
Knivsta-Håbo                                                                           

brottsofferjouren uppsala-knivsta-håbo
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I början av mars höll författaren och so-
cionomen Emre Güngör en föreläsning 
på S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö, med 
temat ”Varför mördar man sin dotter”, 
vilket också är titeln på hans bok. 

Brottsofferjouren i Växjö arrangerade träf-
fen. Andra brottsofferjourer i närområdet var 
också närvarande. Även polis, åklagare och 
advokat fanns med bland åhörarna.

Till vardags arbetar Emre också med ett 
nationellt regeringsuppdrag för att identifiera 
metoder för att bekämpa det hedersrelaterade 
våldet. Detta sett utifrån manligt perspektiv. 
Han använde sig under föreläsningen av exem-
pel och egna erfarenheter som invandrare.   

Han menar att när det gäller mänskliga rät-
tigheter i Sverige pratar vi alltid om individens 
rätt. I hederskulturen är det precis tvärtom. 
Där räknas inte individen. Det är gruppen, det 
vill säga familjen, som räknas. En enskild per-
son har inte rätt att bryta mot gällande normer.

Emre berättade också om besök på fäng-

Föreläsning om hedersrelaterat våld
elser och intervjuer med män dömda för mord 
på sina döttrar. Bland annat har han träffat 
Fadimes pappa för att skaffa sig kunskap om 
vad som styrt denna mans agerande. Det är 
genom dessa besök som boken vuxit fram.

Begrepp som ”innanförskap”, ”utanför-
skap” och ”mellanförskap” lyftes fram vid fle-
ra tillfällen under föreläsningen. Emre menar 
att utbildning, diskussion och debatt i ämnet 
hedersrelaterat våld är viktigt.

Föreläsningen var mycket intressant och 
givande. Den gav alla närvarande tankeställare 
om hur och varför hedersmord tragiskt nog 
inträffar. Förhoppningsvis också kunskap som 
gör att man i arbetet inom Brottsofferjouren 
kanske kan förstå orsak och sammanhang.
Kvällen avslutades med en gemensam måltid.

Utbildningen kunde genomföras tack vare 
medel från Länsstyrelsen.

ullabeth peterson 

Stödperson, Brottsofferjouren i Växjö

Författaren och socionomen Emre Güngör talade om hedersrelaterat våld och förtryck under en före-
läsning arrangerad av Brottsofferjouren i Växjö.

Ingela Bruder har arbetat i Brottsofferjouren 
sedan år 2000 och har plikttroget arbetat som 
stödperson samtidigt som hon suttit i styrel-
sen. Ingela har alltid varit full av idéer och haft 
en mycket positiv inställning till Brottsoffer-
jourens arbete både lokalt och centralt.

Vi tackar Ingela för hennes insatser och 
önskar lycka till i framtiden!

brottsofferjouren i blekinge 

Genom ordförande Doris Gustafsson

Brottsofferjouren i Blekinge 
tackar Ingela Bruder

Brottsofferjouren i Blekinge tackar Ingela Bruder 
för hennes ideella insatser.

Växjö Tingsrätt har under en period 
genomfört ett antal intervjuer med 
allmänheten, det vill säga måls-
ägande, vittnen och tilltalade i be-
mötandefrågor. Bland annat ingick 
en fråga om hur allmänheten upp-
levde kontakten med Brottsoffer-
jourens vittnesstöd. I utvärderingen 
framgår att många uppskattar när-
varon från vittnesstöden och deras 
stöd innan och efter rättegången. 
Vittnesstöden får höga poäng och 
jag kan bara instämma i att de gör 
ett verkligt fint arbete!

ingegerd häglund 

Samordnare, Brottsofferjouren i Växjö

En eloge till  
Växjös vittnesstöd

Ny verksamhetsansvarig  
vid Uppsala-Knivsta-Håbo
Ny verksamhetsansvarig Brottsofferjouren 
Uppsala-Knivsta-Håbo är sedan december 
månad 2013 Kristina Hjelm på halvtid. Till 
sin hjälp har hon Jessica Mattsson också på 
halvtid. Kristina har arbetat inom förenings-

livet, både som anställd och förtroendevald. 
Hon är folkhögskolelärare och har arbetat 
mycket med bland annat kurativa frågor.

”Det är det jätteroligt att komma tillbaka till 
föreningslivet och framförallt till BOJ med dess 
intressanta och viktiga arbete” säger Kristina.

brottsofferjouren uppsala-knivsta-håbo 
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25-årsjubilerande Brottsofferjouren 
Trollhättan/Lilla Edet har firat med 
födelsedagskalas i lokalen och ljus-
manifestation i Trollhättans cent-
rum. 

Till kalaset på jourens födelsedag 14 fe
bruari, Alla Hjärtans dag, kom ett 40tal 
inbjudna gäster, däribland riksförbundets 
ordförande SvenErik Alhem. Tidvis var 
lokal en full av gäster som lyssnade på tal och 
lät sig väl smaka av förtäringen – tre sorters 
snittar och långtårta, frukt och godis.

Den som så önskade kunde bläddra i 
pärmar med foton och dokument från de 
25 åren. Eller titta på videointervjuer som 
jouren har gjort med tolv personer som 
har nära anknytning till föreningen – en 
polis, en åklagare, ett brottsoffer, repre
sentanter för Rädda Barnen och Kvinno
jouren Duvan samt politiker och tjäns
temän från Trollhättans och Lilla Edets 
kommuner.

Ljusmanifestationen för ett tryg
gare samhälle utan våld, inleddes med 
fackel tåg och trumslagare. På ”Kompas
sen” framför affärshuset Oden mitt i 
Trollhättans centrum, hade vi satt ut en 
ring av marschaller. Här hölls appeller 
av Brottsofferjourens ordförande Bengt 
Laveberg, av Margareta Johanson från 
Rädda barnen och av Trollhättans kom
munalråd Monica Hanson.

Internationella Brottsofferdagen fi
rades i år i affärshuset Etage på Överby 
handelsområde strax utanför Trollhät
tan. Där visade Brottsofferjouren Troll
hättan/Lilla Edet upp en extra fin ut
ställning med anledning av jubileet och 
allmänheten fick tillfälle att ställa frågor 
till stödpersonerna. 

Tillsammans med de anhöriga hade 
man gjort i ordning ett vackert bord för 
att hedra minnet av den 23åriga två
barnsmamman som mördades i Troll
hättan i somras. Hon fick symbolisera 
alla brottsoffer, som ska hedras denna 
dag. Polisens mobila enhet medverkade.

Föreningens ordförande, Bengt Lave
berg, som var med och startade jouren 
1989, var mycket nöjd med dagen.

”Med din hjälp blev årets stora dag 
den finaste jag varit med om. Jag är glad, 
rörd och tacksam för de fina stödperso
ner vi har i vår jour”, skrev han efteråt i 
ett mail till stödpersonerna.

Näst sista dagen i februari ställde 
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet 
upp sin utställning i Lilla Edets kom
munhus. Detta som ett led i föreningens 

25årsfirande. Allmänheten fick tillfälle 
att träffa stödpersonerna och ställa frå
gor och inte minst glädjande var det för 
föreningen att komma i kontakt med så 
många av kommunens anställda.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson 
och folkhälsosamordnaren EvaLena Ju
lin Rydbo överräckte blommor och ung
domar från Lilla Edets musikskola under
höll med imponerande sång och spel.

lisbeth bengtsson 

Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet

Trollhättan/Lilla Edet firade 25 år

Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edets ljusmanifestation startade med fackeltåg från Högskolan Väst 
och avslutades med appeller utanför affärshuset Oden i Trollhättans centrum.

Brottsofferjouren hade ställt upp sin utställning 
i affärshuset Etage på Överby handelsområde. 
Hundratals personer var intresserade och ställde 
frågor.

Brottsofferjourens tidigare ordförande, Helge 
Ceder, (till höger) överräcker blommor till den 
nuvarande ordföranden, Bengt Laveberg.
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foto: brottsofferjouren trollhättan/lilla edetfoto: brottsofferjouren trollhättan/lilla edet
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blekinge län
blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olof
ström, 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 

borlänge
Borlänge, Falun, Gagnef,  
Ludvika, Smedjebacken, Säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@borlange.boj.se 

leksand-rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se 

malung-vansbro
0280-183 57 
070-343 12 53
kvinnojourenmalungsalen@
live.se

mora-orsa-älvdalen
0250-181 68 
070-209 35 42
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län
gotland 
0739-28 17 65
info@gotland.boj.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
boj.halmstad@telia.com

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

skåne län
helsingborg- 
höganäs-bjuv 
042-13 37 00
boj.helsingborg@telia.com
www.helsingborg.boj.se

hässleholm- 
osby-perstorp
0451-127 17
info@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 

brottsoffer- och kvinno-
jouren sydöstra skåne
Sjöbo, Skurup, Ystad
0411-783 77
info@brottsoffer-kvinnojouren.se
www.brottsoffer-kvinnojouren.se

ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp, Ängel
holm, 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 

De lokala brottsofferjourerna ger 
stöd till brottsoffer, anhöriga och 
vittnen. Här finner du kontakt-
uppgifter till din närmaste jour. 
För postadresser se  
www.brottsofferjouren.se.

Brottsofferjourernas Telefoncen-
tral nås på 0200-21 20 19 och 
hjälper till att förmedla kontakt 
till alla lokala brottsofferjourer i 
Sverige. 

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

Riksförbundets kansli når du på 
08-644 88 00 eller riks@boj.se.

Riksförbundets styrelse nås via 
styrelsen@boj.se.

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

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
boj.ntv@telia.com

norrort 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby, UpplandsBro
08-591 272 00
info@norrorts.boj.se
www.norrorts.boj.se 

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

skärholmen
08-708 95 80
skarholmenboj@telia.com 

spånga-kista
08-36 44 99
info@spanga-kista.boj.se
www.spanga-kista.boj.se

stockholms  
innerstad-lidingö
08-612 21 21
info@stockholmsinnerstad 
-lidingo.boj.se
www.stockholmsinnerstad 
-lidingo.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
Dandery, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se 

södra stockholm
08-604 19 50
info@farsta.boj.se 
www.farsta.boj.se

västerort 
Stockholm västerort, Solna, 
Sundbyberg, Ekerö
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-habo.boj.se
www.enkoping-habo.boj.se

norduppland
Tierp, Älvkarleby, Östhammar
Tierp: 0293-712 20
Östhammar: 0173-212 21
info@norduppland.boj.se

uppsala-knivsta-håbo
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
0942-100 93
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
010-568 23 73
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län
härnösand
0611-177 80
info@harnosand.boj.se
www.harnosand.boj.se

kramfors
0612-137 96

sollefteå
0620-170 07
info@solleftea.boj.se
www.solleftea.boj.se

sundsvall-medelpad
Sundsvall, Timrå, Ånge
060-19 22 77
info@sundsvall.boj.se
www.sundsvall.boj.se

örnsköldsvik
0200-21 20 19
info@ornskoldsvik.boj.se
www.ornskoldsvik.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

borås
Bollebygd, Borås, Mark, Sven
ljunga, Tranemo, Ulricehamn
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se

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

mölndal-härryda
Mölndal, Härryda, Göteborg, 
Partille
031-27 02 21
info@molndal-harryda.boj.se
www.molndal-harryda.boj.se

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

trollhättan-lilla edet 
0520-805 14 
070-232 02 54
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

uddevalla-munkedal-
lysekil-sotenäs
0522-151 31
Vittnesstöd: 070-240 39 65

vänersborg-dalsland
Bengtsfors, DalsEd, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg, Åmål
0521-147 17 
0530-240 12 
info@vanersborg.boj.se

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

östra skaraborg
Falköping, Gullspång, Hjo, Karls
borg, Mariestad, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda
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

motala-vadstena
0141-23 44 94
bojmo@telia.com

sydvästra östergötland 
Boxholm, Mjölby, Ödeshög
0142-880 88
info@sv-ostergotland.boj.se

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


