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Brottsofferjouren Sverige är en 
ideell organisa tion som arbetar för 
bättre villkor för brottsoffer, vittnen 
och anhöriga. Brottsoffer jouren Sve-
rige har cirka 80 medlems föreningar, 
lokala brottsofferjourer, över hela 
landet. Där kan den som utsatts för 
brott få kostnadsfri och konfidentiell 
hjälp. Brottsofferjouren har också 
vittnes stödsverksamhet vid de flesta 
tingsrätter och hovrätter i Sverige. 
Varje år ger brottsofferjourerna stöd 
till närmare 80 000 brottsoffer, 
vittnen och anhöriga.
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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 90-konto med 
plusgironummer 90 03 44-3 eller bankgiro 900-3443.
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Sid 14: Tandläkaren som vill jobba för mänskliga 
rättigheter
Sid 16: ”Satsa på tvättstugan – en bra plats att nå ut 
med information”

17 Jourerna berättar

16.

Fuad Haidar och Rahaf Alkurdi arbetar ideellt på Brottsofferjourens  
Telefoncentral där de ger stöd på arabiska. ”Om man kan hjälpa 
andra människor så mår man bra”, säger Fuad Haidar. 

17. Brottsofferjouren  
på Värmland Pride.
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”Behovet av att få  
information och med-
mänskligt stöd på fler 
språk än svenska är 
stort.”
Joanna Sundqvist, 
Brottsofferjourens 
Telefoncentral.

Helen Larsson vill  
nå ut via tvättstugan.
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Vi har utvecklat denna form av stöd på bästa sätt ge-
nom att så många goda krafter, både centralt och 
i lokala jourer, arbetat aktivt. Var och en av oss 

förstår hur viktigt det är att, just i ett så svårt läge som 
när man har utsatts för brott, kunna samtala och få stöd 
och vägledning från någon på det egna språket. Det gäl-
ler också för den som även hyggligt behärskar exempel-
vis engelska. Risken för missförstånd minskar när den 
brottsutsatta personen får möjlighet att ställa frågor 
och beskriva känslor samt få stöd på sitt eget språk. 

Oberoende av var vi verkar är jag övertygad om att det 
finns ett betydande utrymme för oss att utveckla all den 
vägledning som kan erbjudas vad gäller detta allt vikti-
gare stöd. Både på central och lokal nivå. Det gäller såväl 
vår centrala Telefoncentral som våra hemsidor. Jag vet 
att ett positivt vidareutvecklingsarbete pågår på flera håll 
med förhoppningen om att vi ska bli än bättre. Bland an-
nat är det många brottsofferjourer som nu även rekryte-
rar språkvolontärer.

Kriminell verksamhet känner som bekant inga 
landsgränser. För alla – även för dem med brottslig 
inriktning – har det blivit så mycket enklare och bil-

ligare att snabbt ta sig från ett land till ett annat. Rörlig-
heten över gränserna är större än tidigare. Det gäller na-
turligtvis även människor i Sverige som talar andra språk 
än svenska, och som kan riskera att utsättas för brott här. 
Invandringen till vårt land har funnits sedan länge men 
antalet nyanlända, efter händelseutvecklingen i främst 
Syrien, har som bekant ökat påtagligt.

Eftersom Sverige på senare tid har fått så många 

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

Med många språk  
når vi fram till fler 

 
Temat för det här numret av tidningen Brottsoffer är ”Stöd på eget språk”.  

För alla verksamma inom Brottsofferjouren Sverige i hela landet betyder detta 
begrepp väldigt mycket. Vi är stolta över att vi tidigt insåg betydelsen av att 

den som utsatts för brott kunde få ett stödjande samtal och adekvata råd av en 
språkvolontär, på sitt eget språk. 

Text: Sven-Erik Alhem

nyanlända, av vilka åtskilliga därtill är ensamkommande 
och underåriga, är det särskilt viktigt att vi kan erbjuda 
ett högkvalitativt stöd på många språk. 

Brottsofferjouren Sverige är medlem i Victim Support 
Europe och det finns många frågor inom hela organisa-
tionen som  är viktiga utvecklingsområden. För att un-
derlätta för personer som blir utsatta för brott i ett annat 
europeiskt land, crossborder victims, har medlemslän-
derna i ett första skede utsett en kontaktperson. Vi har 
därmed möjlighet att förmedla en brottsutsatt i ett annat 
land till en brottsofferstödjande organisation. Medlems-
länderna kan också bistå varandra med information om 
respektive lands rättsprocess.

I maj 2018 kommer Brottsofferjouren Sverige att vara 
värd för den årliga konferensen inom Victim Support 
Europe. Temat är ”Hur når vi brottsoffer?”.  En myck-

et viktig fråga är polisens förmåga att på ett fullgott sätt 
informera alla som utsatts för brott om att de kan få 
kostnadsfritt stöd, och att också hänvisa berörda per-
soner till en brottsofferstödjande organisation. Under 
konferensen kommer även EU:s brottsofferdirektiv att 
få en genomlysning av hur väl, eller mindre väl, brotts-
offerstödet fungerar inom de olika medlemsländerna. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren
Tre fullsatta seminarier  
under Almedalsveckan
Hela tre seminarier arrangerades av 
Brottsofferjouren i Almedalen i år på 
temat våld i nära relationer. Alla tre 
var fullsatta. Hedersrelaterat våld, 
barn som upplevt våld och sexuella 
övergrepp mot barn är ämnen som 
engagerar.

Självutnämnda moralpoliser trakas-
serar kvinnor i Sverige och skolbarn 
separeras på skolbussar. Journa-
listen Helena Gisséns reportage i 
TV4:s Kalla Fakta uppmärksamma-
de frågan i våras och det var också 
temat för Brottsofferjourernas 
första seminarium i Almedalen i år.  

Vid seminariet deltog också en 
panel med politiker och represen-
tanter från Länsstyrelsen, GAPF 
(Glöm aldrig Pela och Fadime) 
och SKL (Sveriges kommuner och 
landsting).

Den Kristallen-vinnande dokumen-
tärfilmen ”Say something” visades 
vid det andra seminariet i Almeda-
len. Filmen handlar om en ung kvin-
na som vuxit upp med en våldsutsatt 
mamma och den är producerad av 
produktionsbolaget Film and Tell, 
initiativet SE BARNEN och Brotts-
offerjouren Sverige.

En av dem som berättade om sina 
erfarenheter av just detta var debat-
tören Lasse. Han har bland annat 
skrivit om sina barndomsupplevel-
ser i Aftonbladet. 

Vid seminariet berättade han hur 
han ofta kom till skolan med blod 
på skjortan – fast det var inte hans 

eget blod – och hur det har påverkat 
honom genom livet. Han är nu 70 år.

– Fler vuxna borde ha reagerat 
på våldet, grannar och lärare till 
exempel, sa Lasse som upplevt våld 
genom hela sin barndom. 

Efter filmen ledde kriminologen 
Nina Rung ett panelsamtal där samt-
liga deltagare bekräftade de problem 
som presenterades vid seminariet. 
De var eniga om att vi alla måste vara 
mer lyhörda för barnen och deras 
erfarenheter och berättelser.  

På Brottsofferjourens tredje semi-
narium konstaterades att sexuella 
brott mot barn är ytterst allvarliga, 
men att samhällets prioritet av 
dessa brott är för låg. 

Representanter från Nationellt 
centrum för kvinnofrid (NCK), 
Ecpat och Barnombudsmannen 
diskuterade förbättringsåtgärder 
tillsammans med moderator Nina 
Rung. 

AGNETA BERGMAN
KOMMUNIKATÖR, VÅLD I NÄRA  RELATION

Ovan: Vice förbundsord-
förande Monica Ekström, 
generalsekreterare Eva 
Larsson, Emilie Tilstam, 
Se Barnen och modera-
torn Nina Rung.

Riksdagsledamot Gustav Lantz (S), Mikael Thörn, 
nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen i  
Östergötland och Åsa Furén-Thulin, sektionschef  
på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Till höger: Journalisterna 
Sakine Madon och  
Helena Gissén.

Sara 
Mohammed, 
grundare av 
riksorganisa-
tionen GAPF, 
Glöm aldrig 
Pela och 
Fadime, och 
riksdagsleda-
moten Gustav 
Lantz, (S).

FOTO AGNETA BERGM
AN
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A DERVISH
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Brottsofferjouren

Isabell och hennes mamma kämpar för 
att förstå och förlåta varandra efter 
flykten från mammans våldsamma 
pojkvän i filmen ”Say something”. 
Dokumentären, som fått stöd av 
Brottsofferjouren, tog hem tv-priset 
Kristallen i sin kategori vid den stora 
galan i september.

Bakom filmen ”Say something” står 
produktionsbolaget Film and Tell 
och filmen är framtagen i samarbete 
med, och med stöd av, Brottsof-
ferjouren Sverige och flera andra 
organisationer. 

Samarbetet innebär bland annat 
att lokala brottsofferjourer kan ar-
rangera visningar av filmen. 

– Vi är enormt stolta och glada för 
denna utmärkelse, säger Brottsoffer-
jouren Sveriges generalsekreterare 
Eva Larsson. 

”Say Something” är en stark, 
förtrolig och rak dokumentär om 
en ung tjej som försöker försonas 
med det förflutna och samtidigt följa 
sina drömmar. Filmen är regisse-
rad och producerad av prisbelönta 

Stark dokumentär  
tog hem Kristallen

Åsa Ekman och Oscar Hedin. ”Say 
Something” är systerfilmen till förra 
årets Kristallen-vinnare ”My life 
my lesson” och bildar sista delen i 
en dokumentär diptyk om barn som 
växer upp med våld i nära relationer.

AGNETA BERGMAN
KOMMUNIKATÖR, VÅLD I NÄRA  RELATION

Leva sitt liv – ny bok 
om hedersrelaterat  
våld och förtryck
I somras släppte Brottsofferjouren 
Sverige en ny bok för att öka kun-
skapen om hedersrelaterat våld 
och förtryck och för att stärka stö-
det till dem som drabbas. Den nya 
boken – ”Leva 
sitt liv. En bok 
om hedersrela-
terat våld och 
förtryck.” – har 
tagits fram 
med medel 
från Social-
styrelsen.
Förhoppningen 

Ny förbundsstyrelse vald

Dokumentären Say Something belönades med 
tv-priset Kristallen.

Brottsofferjouren Sveriges förbundsstämma hölls i maj. 
Då valdes en ny förbundsstyrelse. Från vänster syns 
förbundsordförande Sven-Erik Alhem, Helen Larsson, 
Mattias Ring, Viveka Bonde, vice ordförande Monica 
Ekström, Yvonne Zingmark, Jean-Pierre Zune och Göran 
Norlén. Saknas på bilden gör Gunilla Kindstrand och 
Sven Stenson som också valdes in i styrelsen. 

är att boken ska användas som 
vidareutbildningsmaterial och att 
många studiecirklar och andra 
utbildningsinsatser kommer att 
hållas kring den. Den riktar sig 
speciellt till brottsofferjourer, 
kvinnojourer, socialtjänst, polis, 
hälso- och sjukvård och andra 
organisationer. Men alla som vill 
kan med fördel läsa den. 

Beställ boken ”Leva sitt liv. En bok om 
hedersrelaterat våld och förtryck” på  
www.brottsofferjouren.se

FOTO FILM
 AND TELL

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO KARIN ROSENBERG/FORM
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Aktuellt
Stödet till utsatta för  
hot och hat ska stärkas
Journalister, politiskt förtroende-
valda och konstnärer är exempel på 
personer som riskerar att mötas av 
hot och hat när de deltar i det of-
fentliga samtalet. Regeringen har nu 
beviljat Brottsofferjouren Sverige 
800 000 kronor för att stärka jour-
verksamhetens stöd till dem som är 
utsatta. 

Regeringen bedömer att Brottsof-
ferjouren Sverige, både genom sin 
nationella telefoncentral och genom 
sina lokala brottsofferjourer, på ett 
värdefullt sätt kan bidra till att stödja 
personer som utsätts för hot och hat.

– Vi ska ta fram ett webbaserat 
utbildningsmaterial som kan ge en 
bredare kompetensutveckling inom 
hela organisationen, säger Brottsof-
ferjouren Sveriges generalsekrete-
rare Eva Larsson. 

Hon berättar att det även kommer 
att hållas två seminariedagar.

– Det blir en vidareutbildning 
som kommer att fokusera på konse-
kvenser av hot och hat i det demo-
kratiska samtalet.

Uppdraget finansieras av Kultur-
departementet. Kultur- och demo-

kratiminister Alice Bah Kuhnke 
konstaterar i ett pressmeddelande 
att samhällshällsdebatten är luften i 
demokratins lungor.

– Hot och hat mot personer som 
deltar i den offentliga debatten är 
därför extra allvarligt eftersom det 
kan leda till att röster och perspektiv 
tystnar. 

EVA CLOAREC

”En 15-åring som  
står på egna ben”
Sedan 2002 har Volontärbyrån 
förmedlat ideella uppdrag till 
människor som är intresserade 
av att göra en insats utan att få 
lön. I höst fyller verksamheten 
alltså 15 år.

Varför startade du Volontär-
byrån, Amelie Silfverstolpe?
– Jag ville ta till vara på det stora 
engagemang som fanns bland 
många människor, och kanalisera 
det dit där det behövdes. Det 
fanns ett stort behov efter IT-
kraschen att göra något på riktigt. 
Det var nästan en kö in till Rädda 
barnen och Bris av människor 
som ville engagera sig.

Hur har orga-
nisationen 
utvecklats, 
tycker du?
– Så som jag 
hade hoppats. 
Jag är mycket 
stolt och glad 
för det. Den har 
utvecklats till en tonåring som 
står på egna ben.

Har du fortfarande kontakt med 
Volontärbyrån?
– Ja, i mitt arbete på ÖppnaDör-
ren rekryterar jag volontärer 
därifrån. ÖppnaDörren jobbar för 
att etablerade och nya svenskar 
ska mötas på olika sätt, för att 
bryta segregationen. 

EVA CLOAREC

FOTO EVA CLOAREC

Kultardepartementet har gett Brottsofferjouren 
bidrag för att stärka stödet till personer som utsätts 
för hot och hat när de deltar i den offentliga debat-
ten.

FOTO KARW
AN GHAFOURI

Amelie Silfverstolpe, 
grundare Volontärbyrån.

…unga män mellan 15-39 år dog i Sverige förra 
året till följd av övergrepp. En hög siffra historiskt 
sett, enligt Socialstyrelsen. Det vanligaste är att 
övergreppen sker med skärande eller stickande 
föremål, följt av skjutvapen. Samma period var det 
7 kvinnor i samma ålder som dog av samma orsaker.29
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Aktuellt
FOTO BROTTSOFFERM

YNDIGHETEN

... Fredrik Selin, 
projektledare 
vid Brottsoffer-
myndigheten för 
uppdraget om ett bättre digitalt 
bemötande av brottsutsatta.

Varför startar ni en webbplats 
riktad direkt till brottsoffer?
– Vi har fått ett regeringsuppdrag 
som handlar om att förbättra det 
digitala bemötandet av brottsutsatta 
människor. Som det är nu upplever 
många att de exempelvis får mycket 
information som inte berör just dem. 
Om du anmäler en cykelstöld så 
känns frågan om målsägar biträde 
inte aktuell, till exempel. Syftet 
är också att alla ska kunna få lika 
mycket stöd och information oav-
sett var i Sverige man bor

Vad ska webbplatsen innehålla?
– Utgångspunkten är att webb-
platsen ska ge alla rätt stöd och 
rätt information vid varje tillfälle. 
Informationen ska vara behovs-
anpassad. Brottsoffret ska kunna 
få specifik information utifrån 
vilken typ av brott och var i brott-
målsprocessen hen befinner sig. 

Hur förmedlas informationen?
– Dels genom text förstås men 
också genom animation och film. 
Den kommer att kunna anpassas 
efter vad brottsoffret varit med 
om, var brottet har skett och hur 
gammal den drabbade är.

EVA CLOAREC

Fotnot: En referensgrupp med bland annat 
Brottsofferjouren Sverige kommer att delta 
vid utformandet av webbplatsen.

Hallå där! Lättare för BO att anmäla  
när barn och unga far illa
Kravet på Barnombudsmannen att 
anmäla när barn och unga far illa 
kommer att stärkas. Regeringen vill 
att BO i fortsättning ska ha samma 
skyldighet på det området som andra 
myndigheter har.

Som det är nu krävs det att Barn-
ombudsmannen, BO, gör en för-
handsbedömning av läget innan en 
anmälan kan göras.

Ändringen innebär att BO alltid 
ska anmäla till socialnämnden när 
myndigheten antingen har känne-
dom om eller misstänker att ett barn 
far illa. Kravet på förhandsbedöm-
ning tas bort.

– Barnombudsmannens kontak-
ter med barn och unga har ökat ge-
nom åren, konstaterar barnminister 
Åsa Regnér, i ett pressmeddelande. 

– Genom de kontakterna får BO 
allt oftare information om missför-
hållanden som borde anmälas till 
socialnämnden. För att skydda barn 
och unga i utsatta situationer behö-
ver det bli lättare för BO att anmäla 
sådana missförhållanden, och därför 
vill vi ändra lagen.

I vissa fall har de orosanmälning-
ar som kommit in till Barnombuds-
mannen kring barn som far illa även 

innehållit kritik mot socialnämnden 
eller ett boende. Det är regeringens 
mening att ett barn sällan är hjälpt 
av att Barnombudsmannen enbart 
gör en anmälan till socialnämnden. 
En anmälan till tillsynsmyndighe-
ten kan då vara mer ändamålsenlig, 
eventuellt som ett komplement till 
en anmälan till socialnämnden. 

Enligt förslaget ska Barnombuds-
mannen även få möjlighet att lämna 
uppgifter till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).

Regeringen har lämnat en propo-
sition till riksdagen för beslut.

EVA CLOAREC

Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om 
mäns våld mot kvinnor har blivit en stor fram-
gång. Efter ett år har antalet användare nått upp 
till 14 000. Kursen har tagits i samverkan med 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

– Genom att vi nu dessutom textat filmen till 
engelska kan även internationella besökare se film-

klippen, berättar projektledaren Annika Engström. 

Tårta för 1-årig webbkurs

Kultardepartementet har gett Brottsofferjouren 
bidrag för att stärka stödet till personer som utsätts 
för hot och hat när de deltar i den offentliga debatten.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO NATIONELLT CENTRUM
 FÖR KVINNOFRID
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Fråga experterna

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

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

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO HENRIK OLOFSSON

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

 FOTO SARA LINDQUIST

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

Måste jag träffa 
gärningspersonen 
för att få pengar? 

Fråga: Via en dom ska jag få 
skadestånd från en person. 
Nu har han kontaktat mig 
och frågat hur han ska lämna 
pengarna till mig. Jag tycker 
att det hela känns väldigt job-
bigt. Måste jag träffa honom 
eller lämna ut mitt kontonum-
mer till honom för att få mitt 
skadestånd?

Svar: Din reaktion på kontakten 
från gärningspersonens sida är 
både naturlig och vanlig.  Men 
det är i och för sig positivt att 
gärningspersonen vill ersätta 
den skada han orsakat dig ge-
nom att betala skadeståndet. 
Tyvärr finns det ingen annan 
myndighet än Kronofogden 
som kan bistå vid betalning av 
skadestånd. Så länge skade-
ståndet inte är betalt kan du 
med stöd av domen begära 
verkställighet hos Kronofog-
den. Då läggs det på en avgift 
på 600 kronor som gärnings-
personen ska stå för, och denne 
riskerar också en betalnings-
anmärkning. Mer information 
kan du få på www.kfm.se eller 
genom att ringa Kronofogden 
på 0771-73 73 00.

Om du istället väljer att få 
betalt direkt från gärningsper-
sonen finns olika alternativ. En 
banköverföring betyder att du 

slipper träffa gärningspersonen 
och det innebär i princip ingen 
risk att lämna ut endast sitt 
kontonummer. Tycker du ändå 
att det känns otryggt att göra så 
kan ett förslag vara att starta ett 
nytt konto endast för ändamålet 
att ta emot skadeståndet som du 
därefter avslutar. Ett annat alter-
nativ, som också kan fungera vid 
kontant betalning, är att du eller 
gärningspersonen använder ett 
ombud som förmedlar betal-
ningen. Har du haft ett måls-
ägandebiträde eller gärningsper-
sonen en offentlig försvarare kan 
kanske någon av dessa vara till 
hjälp, även om det egentligen inte 
ingår i deras uppdrag. 

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Behöver jag  
vara med på  
rättegången? 

Fråga: För något år sedan blev 
jag utsatt för en grov våldtäkt 
och nu verkar det bli rätte-
gång. Jag är jätte orolig för det. 
Vill egentligen bara kunna 
gå vidare med mitt liv och 
glömma allt. Jag vet inte om 
jag klarar av rättegången. Vad 
händer om jag bryter ihop el-
ler inte vågar gå dit? Kan den 
hållas utan mig?

Svar: Jag beklagar verkligen 
det du blivit utsatt för och 
förstår att händelsen varit 

traumatisk för dig. Jag hoppas 
du fått ett målsägandebiträde 
utsett till dig som kan stötta 
dig och ta vara på dina rät-
tigheter under ärendets gång 
och finnas där med dig vid 
en rätte gång. Om du inte fått 
någon utsedd för dig tycker jag 
du ska begära det omgående, 
det är din rättighet. Kontakta 
utredande polis angående 
målsägandebiträde. Du kan 
också vända dig till närmaste 
brottsofferjour. De kan hjälpa 
dig med detta och finnas som 
ett stöd för dig.

Det bästa är att du närvarar 
vid en rättegång och det går att 
se till så du slipper möta den till-
talade genom att du hörs genom 
något som kallas medhörning. 
Det innebär att den tilltalade får 
gå ut ur rättssalen när du ska ge 
din berättelse. När du är klar kan 
du sitta i ett annat rum och följa 
rättegången och den tilltalade 
får komma in när du gått ut. Allt 
detta kan ett målsägandebiträde 
hjälpa dig med och se till att du 
slipper möta den tilltalade per-
sonligen. Ditt ärende är känslo-
samt och jag förstår att det är 
jobbigt för dig att allt rivs upp 
igen. De ledamöter som sitter i 
rätten har också full förståelse 
för detta och du kommer få 
berätta i din takt och ta pauser 
om det behövs. Ett målsägande-
biträde som sitter med dig kan 
vara uppmärksam på hur du 
mår och finns där för att stötta 
dig och se till att allt blir så bra 
som möjligt för dig.
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Fråga experterna
Rättens ledamöter behöver 

höra din berättelse också även 
om det finns annan stödbevis-
ning som styrker gärningen. 
Den tilltalades advokat kan 
också behöva ställa frågor till 
dig. Det är jobbigt men nöd-
vändigt så att rätten kan döma 
utifrån vad som framkommer 
under rättegången. Jag hoppas 
allt går bra och att du sedan kan 
gå stärkt ur det här och kan gå 
vidare med ditt liv. Lycka till!

EVA ANDERSSON ADVOKAT

Hur kan jag  
hjälpa min  
aggressive son? 

Fråga: Jag blev länge miss-
handlad av min dåvarande 
man. För två år sedan sepa-
rerade vi, men vi har en son 
tillsammans. Nu märker jag 
att min son, som är i tonåren, 
har börjat ta över sin pappas 
aggressiva beteende mot mig. 

Jag vet att han inte heller 
mår bra och jag vill absolut inte 
att han ska råka illa ut. Men det 
är som att allt jag varit med om 
aldrig tar slut utan bara börjar 
om igen. Vad kan jag göra?

Svar: Det finns en stark oro för 
din tonårsson och han behöver 
få snabb hjälp. Om han inte 
har psykologkontakt är det 
dags. Jag utgår från att ditt ex 
också kan ha varit våldsam 
mot honom. Han behöver hjälp 
på flera nivåer, dels som utsatt 
och vittne men också som 
aggressiv mot dig. Barn- och 
ungdomspsykiatrin blir en 

naturlig instans att vända sig 
till. Där kan ni också, din son 
och du, eventuellt få hjälp i er 
relation. Socialtjänsten där 
ni bor kan också eventuellt ha 
något stöd att erbjuda. Kolla 
också med din sons skola vad 
det finns för hjälp där. 

För din egen del tycker jag 
du ska söka stöd hos din lokala 
kvinno jour eller brottsoffer jour. 
Där kan du också få hjälp med 
att ta reda på om du behöver 
mer professionell traumabe-
handling. Det du varit med om 
ska ta slut, men det behövs flera 
åtgärder och det gäller att du 
orkar. Så sök stöd på en gång.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Måste vi flytta 
för att komma 
över inbrottet? 

Fråga: Vi hade inbrott för en 
månad sedan och hela familjen 
har påverkats. Vår 6-åring sover 
oroligt och 12-åring vågar inte 
gå hem ensam från skolan läng-
re. Jag kan själv också vakna 
med hjärtklappning på natten, 
men jag vill inte sprida min oro 
vidare till barnen. Måste vi flytta 
för att komma över detta eller 
finns det andra sätt?

Svar: Inbrott är otäckt och 
skapar ofta stor oro och rädsla. 
Här är ni en hel familj som 
drabbats och ni behöver få hjälp 
att prata om det som hänt både 
tillsammans och kanske var 
för sig. Att flytta är en drastisk 
åtgärd som oftast inte löser 
rädslan. Jag tänker att Brotts-

offerjouren är en bra start och 
sedan om mer individuell hjälp 
behövs bör elevhälsan i skolan 
eller BUP ha möjlighet att prata 
med barnen. Om du själv behö-
ver hjälp, kontakta närmaste 
vårdcentral som kan rekom-
mendera bra hjälp till dig.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Polisen gör  
ingenting – var 
kan jag klaga? 

Fråga: Jag har polisanmält 
min granne för grova hot och 
skadegörelse, men inget hän-
der hos polisen och brotten 
bara fortsätter. Den som hål-
ler i utredningen är svår att 
få tag på och svarar knappt på 
frågor. Kan jag klaga någon-
stans om jag är missnöjd med 
polisens arbete?

Svar: Tyvärr är ditt ärende inte 
unikt idag och det beror på poli-
sens arbetssituation och brist på 
utredare. Försök ta reda på vem 
som leder förundersökningen. 
Det kan vara antingen en polis 
eller en åklagare. Förklara situa-
tionen för förundersökningsle-
daren och inträffar det nya brott 
under tiden förundersökningen 
pågår ska du anmäla det direkt.

Känner du dig ändå miss-
nöjd med polisens arbete i ditt 
ärende kan du alltid vända dig 
till Justitie ombudsmannen som 
då tittar på hur polisen har skött 
ditt ärende. Stå på dig och lycka 
till!

EVA ANDERSSON ADVOKAT



9Tidningen Brottsoffer nr 3/2017

Många vill ha stöd på eget språk. 
Brottsofferjourens Telefoncentral 
arbetar för att möta behovet. Sid 10

Engagerade stödjare.  
Rahaf Alkurdi och Fuad Haidar 
ger stöd på arabiska. Sid 12

”Satsa på tvättstugan”  Nya styrelse-
ledamoten Helen Larsson vill sprida 
Brottsofferjourens budskap. Sid 16

Stöd på eget språk

FOTO THERESE W
IBERG

Fuad Haidar och Rahaf Alkurdi är språkvolontärer på Brottsofferjourens Telefoncentral. De tycker att uppdraget är både roligt och meningsfullt.
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Stöd på eget språk

Men antalet språk kan variera över 
tid beroende på hur många volontä-
rerna är för tillfället.

– Under utbildningen går vi igenom 
vad en stödperson är, vad det innebär 
att vara brottsoffer, hur rättssystemet 
fungerar, vilka de olika instanserna 
är och hur man gör en polisanmälan, 
berättar Katarina Hughes. 

Andra saker som tas upp är hur man 
kommunicerar med människor som 
befinner sig i kris och hur hälso- och 
sjukvården och domstolarna fung-
erar.

Allra störst är behovet av stöd på 
arabiska.

– I våras annonserade vi efter 
arabisktalande stödjare via internet-
tidningen Al Kompis och nu har vi 
flera aktiva volontärer på arabiska. 
Det är bra eftersom det är det största 
språket bland de sökande.

Brottsofferjourens språkvolontä-
rer ger stöd via telefon. Ofta blir det 
flera samtal med varje stödsökande. 

– Det finns ett stort värde i att 
ha upprepade kontakter, berättar 
Joanna Sundqvist. I det initiala ske-
det, när brottet precis har hänt, är 

– Många har frågor kring rättsproces-
sen, de undrar till exempel vad som 
händer efter att de har polis anmält, 
säger Joanna Sundqvist, som 
arbetar med Stöd på eget språk på 
Brottsofferjourens Telefoncentral i 
Stockholm. 

Hon berättar att många stöd-
sökande har utsatts för våld i nära 
relationer. 

– Behovet av att få information 
och medmänskligt stöd på flera 
språk än svenska är stort. 

Tillsammans med kollegan Kata-
rina Hughes har hon nyligen hållit 
en utbildning för nya volontärer som 
ger stöd på andra språk än svenska. 

Utbildningarna hålls två gånger 
per år. När denna artikel skrivs sam-
ordnar de ett tjugotal volontärer som 
kan ge stödsamtal på 20 olika språk. 

många väldigt ledsna och upprörda. 
Då pratar man om det. När man 
hörs igen, några veckor senare, har 
det mest akuta lagt sig och då ligger 
fokus istället ofta på rättsprocessen 
och ersättningsfrågor.

Förutom arabiska är persiska, somali, 
spanska, dari och tigrinja vanliga 
språk som många vill ha stöd på.

– En utmaning är att det inte går 
att förutse hur många som kom-
mer att söka stöd på ett visst språk, 
säger Joanna Sundqvist. Det är hela 
tiden en balansgång mellan att ha så 
många volontärer att vi kan ge alla 
som hör av sig stöd snabbt, och att 
inte ha så många att det inte finns 
tillräckligt att göra. Då riskerar vi att 
tappa dem istället. 

Min man slår mig, vad ska jag göra? Hur fungerar rättsprocessen? Grannen hotar mig, 
varför gör polisen ingenting? Frågorna till Brottsofferjourens ”Stöd på eget språk” 
varierar. Men behovet av stöd och information på sitt eget språk har alla gemensamt. 
Text: Eva Cloarec och Amanda Säfström     Foto: Eva Cloarec

Många vill ha stöd 
på sitt eget språk

Behovet av att få 
information och 

medmänskligt stöd på 
flera språk än svenska  
är stort. 
Joanna Sundqvist, Brottsofferjourens Telefoncentral.

Vi är otroligt glada 
och tacksamma 

över våra duktiga volon-
tärer. Utan deras engage-
mang skulle vår verk-
samhet inte fungera.
Katarina Hughes, Brottsofferjourens Telefoncentral.
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Stöd på eget språk

– Vårt mål är att det ska vara 
givande och intressant för volontä-
rerna och att de ska känna att deras 
engagemang ger dem något tillbaka. 
Det får inte bli för tufft för dem.

Därför har Brottsofferjourens 
Tele foncentral nu valt att ha volontä-
rer på de vanligaste språken och satsa 
på samarbete med lokala jourer när 
det gäller mindre vanliga språk.

– Det fungerar väldigt bra. Vi 
har ett mycket gott samarbete med 
flera lokala jourer och jag upplever 
att många lokala stödpersoner med 
särskild språkkompetens är glada att 
hjälpa till, säger Joanna Sundqvist.

Förutom språkkompetensen är 
engagemang, social kompetens, tid 
och att man delar Brottsofferjourens 
värdegrund viktiga egenskaper hos 
språkvolontärerna. 

– Vi ger stöd till alla oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet, etnicitet och 
religionstillhörighet. Att våra volon-
tärer aldrig dömer någon eller påför 
skuld och skam är en viktig bit som 
vi försäkrar oss om när vi rekryterar 
och utbildar, säger Joanna Sundqvist.

Hon tycker att det är väldigt tack-
samt att rekrytera nya volontärer. 

– Många av våra volontärer har 
själva varit nya i Sverige, inte kunnat 
språket och känt sig vilsna. När man 
själv kommit igång och kommit in 
mer känner man att man vill hjälpa 
andra som är i samma sits. 

– Vi är otroligt glada och tack-
samma över våra duktiga volontärer. 
Utan deras engagemang skulle vår 
verksamhet inte fungera, säger Ka-
tarina Hughes. 

 

       Totalt ger Brottsofferjourens 
Telefoncentral just nu telefonstöd 
på sammanlagt 20 språk: arabiska, 
bosniska, bulgariska, dari, eng-
elska, finska, franska, kroatiska, 
mandarin, persiska, pashto, polska, 
rumänska, ryska, serbiska, span-
ska, syrianska, tigrinja, turkiska 
och ungerska. Antalet språk kan 
variera över tid.

        För att få råd och vägledning 
ring Brottsofferjourens nationella 
telefonnummer 0200-21 20 19. 
Öppet måndag–torsdag: 9–19, 
fredag: 9–16.

20 språk i telefonen

Katarina Hughes och Joanna Sundqvist arbetar med Stöd på eget språk på Brottsofferjourens Telefoncentral. Tillsammans utbildar och handleder de volontärer.
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Stöd på eget språk

Minns ni bilderna och tv-insla-
gen från Stockholms central 
i december 2015? Över en 

miljon flyktingar kom under det året 
till Europa från bland annat Syrien, 
Irak och Libyen.

En av dem var Rahaf Alkurdi. Hon 
var 21 år då och hade flytt hela vägen 
från Syrien.

Tillsammans med sin lillasyster 
Maja tog hon sig igenom 14 länder. 
Till stor del till fots.

– Jag visste att vägen hit skulle 
vara full av utmaningar och att 
det kunde vara farligt, men jag var 
tvungen att lämna mitt land.

Men det var inte bara landet hon 
lämnade utan även sin mamma. I 
alla år hade Rahaf sett henne bli 
slagen av pappan.

– Hon är engelsklärare och det är 

hon som har lärt mig allt. Mamma 
fick mig att lova att kämpa för kvin-
nors rättigheter här i Europa. Jag 
kunde inte stanna kvar i Syrien för 
där går det helt åt andra hållet för 
kvinnorna nu.

Efter en lång och stundtals farlig 
färd, som avslutades med en 
tågresa från Danmark, hamna-

de de alltså på Stockholms central.
– Redan från början kände jag mig 

välkommen i Sverige, berättar hon. 
När vi kom till Medborgarplatsen 
möttes vi av skyltar där det stod 
”Welcome refugee!” och ”Welcome 
to Sweden!”.

Här i Sverige fanns redan hennes 
pappa men de bor var för sig.

– Jag sa till honom med en gång 
att min lillasyster aldrig mer kom-

mer att bo med honom. Hon bor hos 
mig.

Men nu har de en bättre relation 
än i Syrien, och hon hjälper honom 
gärna med pappersarbete.

Rahaf lärde sig svenska fort och i 
januari förra året började hon prak-
tisera som undersköterska vid ett 
äldre boende på Södermalm i Stock-
holm samtidigt som hon gick på Röda 
korsets skola. Efter fyra månader fick 
hon jobb på ett annat ställe.

Hon berättar att en handläggare 
på Migrationsverket tackade henne 
för att hon kom till Sverige. Att 
Sverige behöver människor som hon. 
Hon ler stolt, när hon berättar.

Nu arbetar hon som fritidsledare 
och läser den fjärde delen av svenska 
som andra språk på ABF. 

Trygghet, frihet och att göra 
nytta är ledord för Rahaf och 
i mars i år påbörjade hon 

utbildningen som språkstödjare på 
arabiska. I maj började hon arbeta. 

Det var på ett språkkafé i Akalla 
som hon första gången hörde talas 
om Brottsofferjouren.

I december 2015 kom Rahaf Alkurdi till Sverige. Hon var en av alla de syriska flyktingar 
som stannade till på Stockholms central den vintern. Nu, nästan två år senare, är hon 
språkvolontär hos Brottsofferjouren. En av dem som ger stöd på eget språk.
Text: Eva Cloarec      Foto: Therese Wiberg

Jag visste att vägen hit skulle vara full av  
utmaningar och att det kunde vara farligt,  

men jag var tvungen att lämna mitt land.

”Jag vill vara en  
förebild för unga kvinnor”
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Stöd på eget språk

– Först presenterar jag mig själv 
och sedan Brottsofferjouren som 
organisation.

Hon säger att hon hör på rösten 
om personen hon pratar med är rädd 
eller tveksam.

– Ibland säger de att de inte vill 
prata. Annars frågar jag om de vet hur 
en rättegång går till och om de har 
kontaktat polisen igen om sitt ärende. 

Hon brukar berätta om vård-
centralen, att man kan få träffa en 
psykolog och att man kan vända sig 
till socialtjänsten för att få hjälp.

– Många vill bara prata med 
någon, de vet hur de ska göra men 
behöver lite mer stöd i ryggen.

Får du svåra samtal ibland?
– Ja, en gång var det en kvinna 

som hade blivit lurad till Sverige. 
När hon kom hit var mannen redan 
gift. Vi pratade i en och en halv 
timme och fortsatte under hela 
veckan med samtal. Hon hade tap-
pat sitt självförtroende. Sedan fick 
hon psykologhjälp, fast vi pratar 
fortfarande ibland.

Vad gör de här samtalen med dig?
– Jag blir starkare av de här män-

niskorna, säger Rahaf. Att hjälpa en 
människa så att hon mår bättre ger 
mig positiv energi som gör att jag 
klarar mitt eget liv bättre.

Rahaf Alkurdi har arbetat som språkvolontär på arabiska hos Brottsofferjouren i Stockholm sedan i maj.  
”När jag har lyckats hjälpa någon att bli gladare får jag en så stark positiv energi som jag kan behålla hela 
veckan”, säger hon. 

Att hjälpa en  
människa så att 

hon mår bättre ger mig 
positiv energi som gör  
att jag klarar mitt eget  
liv bättre.

Hon säger att det är viktigt för 
henne att lyckas. 

Ännu vet hon inte om hon ska bli 
läkare eller kanske ingenjör.

– Min bror dödades i Syrien sam-
ma dag som jag hade ett viktigt prov 
på universitetet. Hans väg bröts men 
jag kan fortsätta min här i Sverige. 
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Det var till Göteborg 
som Fuad Hai-
dar kom den 

där vinterdagen.  
Han sökte genast 
asyl och fick det. 
I februari flyttade 
han till Stockholm 
och i juni bör-
jade han som språk-
volontär hos Brotts-
offerjouren.

Han är utbildad tandläkare 
men känner att han skulle vilja byta 
bana.

– Det är mycket intressantare 
med mänskliga rättigheter. Det 
skulle jag verkligen vilja jobba med.

Sedan Fuad gick på universitet 

i Jemen har han varit 
engagerad i mänskliga 

rättigheter.
– Man kunde 

kritisera regeringen 
i mitt land då 2011, 
under den arabiska 
våren. Om man var 

i en stor grupp så 
kändes det tryggt då. 

Vi krävde rättegångar 
för rättvisa och att alla sty-

rande skulle ställas inför rätta.

Men 2014 började allt gå utför 
när hutherna tog makten i 
huvudstaden Sanaa.

– Det var ständiga rutinkontrol-
ler av människor på gatan. Läget var 
hotfullt. Milisen letade efter jour-
nalister, aktivister och människor 
som tillhörde andra partier än det 
regerande.

Så Fuad flydde och i december 
2014 kom han till Göteborg och 
sökte asyl i Sverige. Senare flyttade 
han till Stockholm.

På ett språkcafé fick han höra ta-
las om att Brottsofferjouren behövde 

stödpersoner som kan tala arabiska. 
Han började i juni.

– Det fungerar jättebra. Det här 
är precis vad jag har tänkt att jag 
vill göra. Om man kan hjälpa andra 
människor så mår man bra.

Han tycker att han lärde sig 
mycket om hur Sverige fung-
erar under utbildningen för 

språkvolontärer.
– Jag ger råd till dem som ringer 

om hur man gör en polisanmälan, 
hur en rättegång fungerar och hur 
man kan skydda sin identitet, till 
exempel.

Han säger att många tycker att 
det inte händer något efter att de 
polisanmält.

– Men det här är en process. I 
Sverige väntar man och köar och på 
sommaren är hela landet stängt.

Tandläkaren som vill jobba 
för mänskliga rättigheter 
”Jag mår bra när jag får hjälpa andra människor.” Det säger 36-årige Fuad Haidar som 
kom till Sverige som flykting från Jemen i december 2014. Sedan i somras är han en av 
Brottsofferjourens arabisktalande språkvolontärer.  
 
Text: Eva Cloarec     Foto: Therese Wiberg

Jag ger råd till dem 
som ringer om hur 

man gör en polisanmälan, 
hur en rättegång fung-
erar och hur man kan 
skydda sin identitet, till 
exempel.

 Det här är precis 
vad jag har tänkt 

att jag vill göra. Om man 
kan hjälpa andra männ-
iskor så mår man bra.
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Han konstaterar att det viktigaste 
är att lyssna och sedan att prata. Fuad 
arbetar som språkvolontär två-tre 
timmar åt gången, en gång i veckan.

I Växjö erbjuds 
stöd på 10 språk
Brottsofferjouren Växjö började 
utbilda egna lokala språkvolon-
tärer redan 2015 och var därmed 
först i landet 
med att göra 
det.

– Vi kom 
allt mer till 
insikt om 
att vi inte 
kan stötta på 
lika villkor om 
vi bara gör det 
på svenska och engelska, berät-
tar jourens verksamhetsledare 
Therese Johansson.

Projektet med språkvolontärer 
har nu blivit permanent hos Brotts-
offerjouren Växjö.

– Just nu är hela tio språk repre-
senterade förutom svenska. 

Volontärerna där behärskar 
arabiska, dari, engelska, pashto, 
parsi (persiska), polska, rumän-
ska, serbokroatiska, spanska och 
tadzjikiska.

För att få utnyttja all kompetens 
och dessutom stimulera volon-
tärerna stöder Växjö även Brotts-
offerjourens Telefoncentral. En av 
språkvolontärerna tar också hand 
om samtal på svenska.

– Vi hoppas även kunna ha en 
utbildning våren 2018 eftersom 
vi har en språkvolontär som talar 
somaliska och som vill börja hos 
oss.  

Mer än 1 000 personer per år, 
som utsatts för brott, får nu stöd 
från Brottsofferjouren Växjö.

EVA CLOAREC

– Jag trivs verkligen med det här 
jobbet. Jag mår bra av det och det 
känns väldigt bra att vara till nytta 
och kunna hjälpa andra människor. 

Sedan i juni jobbar Fuad Haidar som språkvolontär hos Brotts offerjourens Telefoncentral. Han vill gärna arbeta 
mer för mänskliga rättigheter. 

FOTO DAVID FÄRDIGH

Therese Johansson, 
Brottsofferjouren Växjö
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Stöd på eget språk
”Satsa på tvättstugan – en bra  
plats för att nå ut med information”
Att försöka hitta de positiva krafterna, 
föredömena i varje bostadsområde är 
viktigt. De människor som andra litar 
på. ”Genom dem kan man nå ut till 
alla”, säger Helen Larsson, nyinvald 
ledamot i Brottsofferjouren Sveriges 
förbundsstyrelse.

Hon är kommunikationskonsult inom 
fastighetsbranschen och har tidigare 
arbetat med stadsbyggnad och social 
hållbarhet för bostadsbolaget Svens-
ka bostäder i Järvaområdet, i västra 
Stockholm. Framförallt i Husby.

 – Vi hade jättemycket problem 
med att nå ut i början. Skriftlig infor-
mation fungerade inte alltid så bra.

Hennes erfarenhet är att det istäl-
let är den direkta muntliga kommu-
nikationen som är allra bäst.

– Vi byggde upp nätverk, anställde 
ungdomar, ordnade utställningar 
och bjöd in alla boende i Rinkeby. 
Det kom jättemycket folk. 

Hon tror på att engagera ungdo-
marna eftersom de ofta kan flera 
språk.

– Det är fotarbete som behövs här. 
Att besöka de lokala föreningarna 
och prata om Brottsofferjouren. Jär-
va är föreningstätt och de använder 
verkligen sitt Folkets hus i Rinkeby.

Helen Larsson anser att brottsof-
ferjourerna måste bli ännu bättre på 
att nå ut till dem som är utsatta.

– Det är viktigt att alla vet att det 
finns stöd att få, till exempel vad gäl-
ler hedersproblematiken.

Under hennes tid på Svenska 
bostäder jobbade bostadsbolaget 

tillsammans med Kvinnojouren och 
spred information på arabiska och 
andra språk via tvättstugorna.

– Det är bra platser att satsa på 
om man vill nå ut till kvinnor som är 
utsatta för brott. Där spred vi infor-
mation från kvinnojourerna.

Hon skulle också vilja att man under-
söker hur kännedomen om Brotts-
offerjouren ser ut i olika grupper i 
Sverige.

– Kanske skulle man projekt-
anställa personer som kan jobba 
med utbildning om vad Brottsoffer-
jourerna är och vad de gör.

En bra väg för att nå så många 
som möjligt vore att gå via fastig-

hetsbolagen, särskilt allmännyttan, 
för att sprida kännedom om organi-
sationen, tror Helen Larsson.

– Kvinnofrid jobbar ju tillsam-
mans med flera bostadsbolag när det 
handlar om att utbilda människor i 
att våga anmäla när man hör att det 
är bråk i ett hus. Brottsofferjourerna 
borde kunna göra på samma sätt.

EVA CLOAREC

 Det är fotarbete 
som behövs här.  

Att besöka de lokala 
föreningarna och prata 
om Brottsofferjouren. 

FOTO PETER LYDÉN

Helen Larsson slår ett slag för tvättstugorna som bra platser att sprida information till brottsutsatta. Hon är 
kommunikationskonsult inom fastighetsbranschen och nyinvald i Brottsofferjouren Sveriges styrelse.
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Jourerna berättar

Brottsofferjouren Strömstad-
Tanum tilldelades årets fana på 
Nationaldagen den 6 juni 2017. 

Årets fana delas ut varje år i 
samband med Nationaldagen. 
Jouren tog emot fanan från Bengt-
Göran Bergstrand som bland annat 
är ansvarig för Sjöräddningssäll-
skapet i Strömstad. 

BROTTSOFFERJOUREN STRÖMSTAD-TANUM

Årets  
fana till  
Strömstad- 
Tanum

På plats på 
Värmland Pride
Den 4–9 september var det återigen 
dags för Värmland Pride. Vid invigningen 
av veckan höll ordförande Monica 
Ekström tal och informerade om Brotts-
offerjourens viktiga arbete i att stödja 
brottsoffer, vittnen och anhöriga. 
På lördagen arrangerades den årliga 
Pride festen där barn, unga och vuxna 
kunde ta del av musik och festligheter 
och träffa aktörer som på olika sätt arbe-

tar för alla människors lika värde. Dagen 
avslutades med den gemensamma 
Prideparaden där närmre 5 000 per-
soner tillsammans promenerade genom 
Karlstad centrum för att stå upp för varje 
människas rätt att vara den de är och 
älska vem de vill.

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND

Brottsofferjouren i Helsingborg 
har under våren 2017 inlett en 
drop-in verksamhet hos polisen i 
Helsingborg. 
Varje onsdag klockan 9–15 träffar 
vi målsägande och vittnen på plats 
hos polisen. Vi är glada för att pro-

Drop-in hos polisen jektet kommer att fortsätta nu under 
hösten.

Vi ska även erbjuda allmänheten 
information om hur en huvudförhand-
ling går till vid Helsingborgs tingsrätt. 
Detta evenemang kommer att erbju-
das första helgfria måndagen i varje 
månad klockan 8–8.30.

BROTTSOFFERJOUREN HELSINGBORG
 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN STRÖM
STAD-TANUM

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND

Den 2 september var det premiär 
för Brottsofferjouren Kungsbackas 
nya huvtröjor med Brottsofferjour-
ens logo. Då medverkade jouren 
på ett välbesökt Seniorevent på 
Kungsbacka Teater.
BROTTSOFFERJOUREN KUNGSBACKA

Premiär för  
nya huvtröjor

FOTO BROTTSOFFERJOUREN KUNGSBACKA
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Jourerna berättar

Styrelsen för Brottsofferjouren södra 
Kalmar bjöd den 12 juni in stödperso-
ner, vittnesstöd och styrelse till vårav-
slutning på Stufvenäs Gästgifveri.  
Ordförande Inger Erlandsson berättade 
om styrelsens arbete med satsning 
på bland annat marknadsföring, unga 
brottsoffer, föreläsningar och arbetet 

Polisberättelser 
och film i Kalmar 

Brottsofferjouren Blekinge an-
ordnade 26 juni en kombinerad 
utbildnings- och trivselaktivitet 
för vittnesstöd, stödpersoner och 
styrelsen.  
Deltagarna träffades på vackert 
belägna Almö Golfrestaurang utanför 
Karlskrona. Ordförande Doris Gustafs-
son hälsade alla välkomna och gjorde 
en övergripande återrapportering från 
förbundsstämman. Deltagarna kom 
med en hel del frågor, synpunkter och 
förslag för vår framtida verksamhet 

Utbildning- och trivselaktivitet i Blekinge

Från vänster: Sara Olsson styrelsen, Petra 
Lepasoon föreläsare, Doris Gustafsson ordfö-
rande Brottsofferjouren Blekinge.

med IOP-avtal. Filmen ”Min kille har 
många smeknamn” visades.

Efter att ha avnjutit en god måltid 
kåserade styrelsens medieansvarige 
Sven-Erik Karlsson över ämnet ”Mitt 
liv som polis”, ett inslag som uppskat-
tades mycket av de närvarande. Inger 
tackade alla ideella arbetskrafter för ett 
fantastiskt utfört arbete och vi önskade 
varandra en skön sommar.

BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR LÄN
CAROLINE ÅKESSON

Genom Brottsofferjouren Sveriges 
satsning att medverka på några 
av landets festivaler i sommar, 
deltog jourer från Dalarna på bland 
annat Peace & Love och Putte i 
parken. Deltagandet mötes av stor 
uppskattning av både deltagare 
och arrangörer, som såg vikten av 
att vi syns och finns tillgängliga. 
Volontärerna var tillsammans verk-
samma i cirka 35 timmar, fördelat 
på de båda festivalerna.

BROTTSOFFERJOURERNA I DALARNA

Dalarna syntes på 
festivaler i sommar

FOTO BROTTSOFFERJOURERNA I DALARNA

vilket ledde till goda samtal. Därefter 
följde en intressant och givande före-
läsning av inbjudna Petra Lepasoon 
som har en lång yrkeserfarenhet och 
bakgrund inom både psykiatri och 
utbildningsväsendet. Föreläsningen 
berörde lågaffektivt bemötande, ett 
sätt för oss att bland annat kunna för-
söka minska stress hos dem vi möter.
Kvällen avslutades med en god tre-
rätters middag med utsikt över gröna 
golfbanor med Östersjön i bakgrunden.

BROTTSOFFERJOUREN BLEKINGE

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALM
AR LÄN

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BLEKINGE

Styrelsen för Brottsof-
ferjouren södra Kalmar 
bjöd in stödpersoner, 
vittnesstöd och styrelse 
till våravslutning på Stuf-
venäs Gästgifveri. 
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Liksom tidigare år fanns Brottsoffer-
jouren Haninge-Nynäshamn med på 
den årliga festdagen där kommunen, 
företag och frivilligpersoner visade 
upp sina verksamheter. I år hölls fest-
dagen den 2 september. Det är en fin 
upplevelse att representera Brottsoffer-
jouren. En del söker upp oss för att tacka 
för hjälpen medan andra kommer och 
pratar om bekymmer de har. Vår nya bok 
om hederskultur väckte intresse.

I år var temat ”mänskliga fri och 
rättigheter” och Brottsofferjouren var 
därför inbjuden att delta i ett panelsam-
tal med politiker om vad frivilligorgani-
sationer kan bidra med. Många känner 
till vår allmänna brottsofferstödjande 
verksamhet men inte lika mycket att vi 

hjälper till med skadeståndsansökningar 
och att vi är bra på att få åklagare att ta 
upp nerlagda förundersökningar. 

Från politiskt håll fick vi beröm för att 
vi är den enda bidragsmottagande orga-
nisationen som kommer med månads-
statistik. Ja, och givetvis hade vi gjort ett 
särskilt informationsblad med statistik 
just för Haningedagen.

Ett litet minus är dock att vår ord-
förande Carin stöp på en elkabel som låg 
slarvigt utlagd av arrangörerna. När hon 
sedan linkade runt med krycka råkade 
hon ramla på en äldre dam som bröt 
benet. Så vi har en del synpunkter på 
kommunens säkerhetsarbete.

BROTTSOFFERJOUREN HANINGE-NYNÄSHAMN

Haningedagen – ett perfekt  
tillfälle att möta boende i Haninge

Sedan ett år har Polisens kontakt-
center, PKC, ett lokalkontor i Visby. 
Här arbetar 90 personer. 
Det är dels förundersökningsledare 
med polisutbildning men mest civila 
som gått igenom en kortare utbild-
ning. Med gotländska mått mätt är 
det en stor arbetsplats. 

I våras bjöd vi in oss själva på studie-
besök av nyfikenhet men även med bak-
tanken att dra vårt lilla strå till stacken 
för att påverka ärendemängden till 
Brottsofferjouren. Vi gick runt i lokalerna 
och pratade med handläggarna och fick 
klart för oss att de inte vet så mycket om 
Brottsofferjouren och vad vi kan hjälpa 
till med. De har ofta en pressad arbetssi-

Uppskattad föreläsning för PKC i Visby
tuation med långa svarstider och ont om 
tid att ställa följdfrågor. 

De har störst belastning på ef-
termiddagar medan morgnarna är 
lugnare. Chefen bjöd oss på kaffe och 
vi kom överens om att återkomma till 
hösten för att informera all personal 
om Brottsofferjouren och varför det är 
bra att fråga dem som anmäler brott 
om de behöver råd och stöd.

I september var det dags för oss från 
Brottsofferjouren – Annelie Björkander, 
Börje Holmgren och Marianne Nilsson 
– att återvända till PKC och vara med 
på en utbildningsdag för handläggarna. 
Vi fick en och en halv timme till vårt 
förfogande och majoriteten av perso-

nalen var på plats. Förutom fakta om 
Brottsofferjouren i stort, hann vi med 
lite exempel på brottsutsatta från vår 
egen jour. På slutet visade vi kortver-
sionen av ”My life – my lesson”.

Själva tyckte vi att det var givande 
och bra, och personalen verkade 
intresserad. De ställde frågor och 
efteråt var det många som ville prata 
med oss. De fick våra minsta infor-
mationskort som får plats på deras 
minimala arbetsbord.

Vi kan rekommendera andra jourer 
i landet att följa vårt exempel för vi 
tror att det är uppskattat

BROTTSOFFERJOUREN STOCKHOLM-GOTLAND
MARIANNE NILSSON

Lars Lindholm, vice ordförande och Margareta 
Ekström, kassör under Haningedagen.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN HANINGE-NYNÄSHAM
N
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Ellinor Barse är Brottsofferjouren Östra 
Värmlands nya joursamordnare. Hon är 
utbildad vård- och stödsamordnare.  
Tidigare har Ellinor bland annat varit 
integrationshandledare på HVB-hem för 
ensamkommande barn samt på boende 
för personer med funktionsnedsättningar. 
På sin fritid tycker Ellinor om att vara ute, 
promenera och läsa deckare. Ellinor kom-
mer bland annat att samordna stödperso-
nerna, hålla i föreläsningar och arbeta med 
brottsförebyggande arbete. Styrelsen ser 
fram emot höstens arbete tillsammans 
med henne och stödpersonerna. 

Under sommaren hölls en fest där 
stödpersoner och styrelse samlades, åt 
god mat, gick tipspromenad och lyss-
nade på livemusik. Vi tackade av jourens 
tidigare joursamordnare Petra Lindroos 

Jonasson, som 
arbetat hos oss i 
sju fantastiska år. 
Det blev en lyckad 
sommarfest med 

Ny joursamordnare  
i Östra Värmland

Ellinor Barse är ny 
joursamordnare i 
Östra Värmland.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Brottsofferjouren i Växjö har haft 
fullt upp i år. Förutom den vanliga 
verksamheten har jouren bland 
annat haft besök av fyra tyska 
poliser som ville lära sig mer om 
hur man bemöter brottsoffer. 

Vid polisakademin i Berlin pågår 
ett projekt där man vidareutbildar 
poliser i bemötandet av brottsoffer. 
En av dem som träffade poliserna 
i Växjö är Therese Johansson, 
verksamhetsledare vid Brottsoffer-
jouren där. Hon är mycket glad över 
besöket från Berlin.

– Det vi gör i Brottsofferjouren 
är viktigt både nationell och inter-
nationellt, berättar hon i tidningen 
Smålandsposten. Att det finns en 
respekt för brottsoffer. 

Men Brottsofferjouren i Växjö har 
varit delaktig i flera sammanhang. 
Bland annat vid en lunch hos biskop 
Fredrik Modéus. På nationaldagen 
var Therese, som representant för 
organisationen, en av dem som 
bjöds in för att träffa kungaparet vid 
deras besök i Kronoberg.

– Vi var 150 inbjudna varav 
flera ideella föreningar. Förutom 
Brottsofferjouren bland annat LRF, 
Kvinnojouren och Noaks ark.

EVA CLOAREC 

Tyska poliser, kungapar  
och biskop på Växjös schema

Smålandsposten uppmärksammade tyska 
polisens besök på jouren i Växjö.

FAKSIM
IL SM

ÅLANDSPOSTEN 23 SPETEM
BER 2017

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Så heter en webbutbild-
ning, som tagits fram av Nationellt 
centrum för kvinnofrid. 
Under två torsdagskvällar i juni har stöd-
jarna i Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla 
Edet gått igenom denna utbildning och 
diskuterat problematiken.

I utbildningen konstateras att män 
står för den i särklass största andelen 
våld som utövas i världen – mot andra 
män, mot kvinnor och mot barn, i krig, i 
offentliga miljöer och i hemmen. 

Flera nyutbildade stödjare deltog i ut-
bildningen och som avslutning diskute-
rades hur vi inom Brottsofferjouren ska 
hantera våld i nära relationer. Rådet från 
mer erfarna stödjare var att ingen ska 
behöva sitta ensam med så här svåra 
ärenden. Vi ska hjälpas åt och det finns 

mycket bra professionell hjälp att vända 
sig till i Trollhättan. 

Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet 
har också haft traditionsenlig sommarfest. 
Den hölls i år på Bergagården, Hunneberg, 
där stödpersonerna lät sig väl smaka av 
den goda maten. Ordförande, Ingeborg 
Lantz, höll tal, tackade alla för ett gott jobb 
och önskade en trevlig sommar.

LISBETH BENGTSSON
BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

både skratt och tårar. 
Tack Petra och lycka till med nya 

uppdrag! Välkommen Ellinor, hoppas du 
kommer att trivas hos oss!

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Lärorik webbutbildning
med givande diskussioner 

Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet hade sin 
traditionella sommarfest på Bergagården, Hunneberg.

Stödpersoner och 
styrelse samlades för 
sommarfest i  
Östra Värmland.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND

FOTO LISBETH BENGTSSON
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Tillsammans med Länsstyrelsen i Väs-
terbotten och UmeBrå/Umeå kommun 
anordnade Brottsofferjouren Umeå 
en konferens med olika apekter av hat 
hot och heder. 
Arrangemanget riktade sig till yrkes-
verksamma personer, förtroendevalda 
och ideellt arbetande människor som på 
olika sätt kommer i kontakt med denna 
problematik. Ett 90- tal deltagare samla-
des i Umeå Folkets Hus den 25 april.

I ett gemensamt föredrag presente-
rade Eva Strangert, ordförande i Umeå 
och generalsekreterare Eva Larsson 
Brottsofferjourens verksamhet lokalt 
såväl som nationellt. Föredragen som 
följde behandlade olika aspekter kring 
hat, hot och heder. 

Universitetslektor Görel Granström från 

Juridiska institutionen vid Umeå universi-
tet talade om rättsliga perspektiv gällande 
brottsoffer. Olle Cox, verksamhetsutveck-
lare vid Brottsofferjoren Sverige, berät-
tade om ungdomars liv och verklighet på 
internet. Möjligheter och risker.  

Författaren med mera Zinat Pirzadeh 
berättade med glimten i ögat om heders-
förtyck utifrån egna erfarenheter.

Konferensen avslutades med att 
Leif Rundqvist och Sofia Bergström, 

Brottsofferjouren Bohus-
Norra Älvsborg har teck-
nat avtal med Vänersborgs 
tingsrätt om vittnesstöds-
verksamheten och hur den 
gemensamma uppföljningen 
ska gå till.  
Sedan tidigare har vi lika-
lydande avtal med Uddevalla Tingsrätt. 
Jouren har också undertecknat det av-
tal Uddevalla kommun upprättat mellan 
idéburen sektor och kommunen. Under-

Samarbete en  
förutsättning 
för utveckling

tecknandet skedde vid en 
ceremoni på Bohusläns 

Museum. Kommunen 
har även inrättat en 
tjänst som en länk 
mellan föreningslivet 
och kommunen. I 

september hade jouren 
utbildningsdag i samver-

kan med Vuxenskolan, dit 
även länets övriga jourer 
inbjudits. 

Filmreklam kommer 
att visas på Filmstaden 

i Uddevalla under tre veckor från 
24 november och det hela inleds med 
ett event premiärkvällen. Under de 
orangea dagarna med start i novem-

ber kommer jouren ha föreläsningar 
och aktiviteter i samverkan med 
Vänersborgs kommun, FN-föreningen, 
Zontaklubbarna i Uddevalla och 
Vänersborg och Vuxenskolan.

Jouren har under året haft en 
cirka 20-procentig ökning av antalet 
ärenden. Vi kommer fortsätta att ha 
löpande aktiviteter i de olika kom-
munerna och med polisen för att 
ytterligare brottsoffer ska söka sig till 
oss. Under året ska vi också inten-
sifiera det förebyggande arbetet. Vi 
samverkar för en framtid utan våld 
med kommuner, företag och andra 
organisationer. 

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
RUNE ANDREASSON, ORDFÖRANDE

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Ordförande  Rune  
Andreasson undertecknar  

överenskommelse med  
Uddevalla kommun om 

samarbete.

Hat, hot och  
heder tema för 
konferens i Umeå 

sak kunniga i hedersrelaterat våld i Umeå 
kommun redogjorde för hur Umeå kom-
mun arbetar med problemen. 

Brottsofferjouren Umeå är mycket 
glad över att vi kunde genomföra 
denna konferens. Vi sänder en tacksam 
hälsning till medverkande och med-
arrangörer och hoppas på fortsatt gott 
samarbete. 

BROTTSOFFERJOUREN UMEÅ

FOTO HANS-GÖRAN OLOFSSON FOTO HANS-GÖRAN OLOFSSON

FOTO HANS-GÖRAN OLOFSSON

Görel Granström, som forskar om brottsoffer, och Seth 
Åberg, UmeBrå.

Från ovan: Zinat 
Pirazadeh, Sofia 
Bergström, Leif 
Rundqvist, Eva 
Strangert och Eva 
Larsson.

FOTO HANS-GÖRAN OLOFSSON
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Jourerna berättar

Under ett par soliga dagar i början av 
september reste jour- och vittnes-
stödsgrupperna i Brottsofferjouren 
Västernorrland till Umeå för att lära 
sig mer om uppdraget och för att 
stärka gemenskapen. 
Sedan något år har de olika jourfören-
ingarna i Västernorrlands län lagts ner 
och en ny förening har bildats för hela 
Västernorrlands län. Det innebär att 
föreningen ansvarar för alla tidigare 
stödpersons- och vittnesstödsgrup-
per i länet. 

Genom resan kunde volontärer och 
styrelseledamöter bekanta sig lite 
mer med varandra. Nästan 40 perso-
ner deltog. Utflykten genomfördes i 

buss tillhörande bussbolaget Byberg 
& Nordin som hade vänligheten att ge 
ett sponsringsbidrag till resan.

I Umeå tog studierektor Pontus 
Berg, vid polisutbildningen på Umeå 
Universitet, emot. Han berättade 
övergripande om utbildningen och vad 
dagens poliser får lära sig för att på 
bästa sätt möta alla utmaningar.

Vid Brottsoffermyndigheten häl-
sades gruppen välkomna av general-

Utflykt med  
Västernorrland

direktör Annika Öster. Tjänstemän vid 
myndigheten berättade bland annat 
hur man på olika sätt stödjer männ-
iskor som drabbats av brott. 

Före middagen gav föreningens 
ordförande Lars Edlund olika glimtar 
från Brottsofferjourens verksamhet 
och en överblick av läget nationellt. 

I avslutningen vände han sig till 
Inga-Lill Hellhoff-Löfgren som, efter 
en 25-årig insats som stödperson 
i Sollefteå, valt att lämna sitt upp-
drag. Hon fick ett varmt erkännande 
och stort tack och avtackades med 
present.

Bland deltagarna fälldes idel lovord 
över arrangemanget. Inspirerande, 
kul, givande och lärorikt var omdömen 
som spontant nämndes på hemresan.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Många barn växer upp med våld. 
Sverige har av FN utsetts till interna-
tionell vägvisare i att avsluta våld mot 
barn. Frågan är mer angelägen nu än 
någonsin. Brottsofferjouren i Ström-
stad visade filmen ”My life my lesson” 
för en fullsatt salong.  
Den 27 april visade Brottsofferjouren 
Sverige tillsammans med Brotts-
offerjouren i Strömstad och kommunen 
filmen ”My life my lesson”. I dokumen-
tärfilmen får vi följa tonåringen Felicia 
som vuxit upp med att uppleva hur 
hennes styvpappa slår hennes mamma. 
Forskning visar att det kan vara lika 
skadligt för ett barn att stå bredvid och 

uppleva våld som att själv bli utsatt för 
våldet.

– Vi måste hitta vägar för hur vi på 
bästa sätt kan samverka för att nå de 
barn och unga som upplevt våld, säger 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg i 
Strömstad kommun. 

Publiken kom från kommunen, 
polisen, stödverksamheter och tjej- och 
kvinnojourer. Biografen var fullsatt och 
efter filmen diskuterades olika fråge-
ställningar i smågrupper.

– Det har varit en mycket givande dag, 
säger Britt Älvsäter Thomasson, ordförande 
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum. Vi vill 
rikta ett stort tack till Daniel Olofsson som 
lånade ut sin biograf Park till oss gratis.

Under hösten ska Brottsofferjouren 
och kommunen göra en utvärdering och 
uppföljning av visningen. 

AGNETA BERGMAN
KOMMUNIKATÖR BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Jour- och vittnesstödsgrupperna i Västernorr-
land på bussutflykt. 

Britt Älvsäter Thomasson, ordförande Brottsoffer-
jouren Strömstad-Tanum, Terése Lomgård, 
folkhälsostrateg i Strömstad kommun och Monica 
Ekström, vice ordförande Brottsofferjouren Sverige.

Fullsatt salong när  
”My life my lesson” 
visades i Strömstad

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

FOTO AGNETA BERGM
AN
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Brottsofferjourerna

blekinge län

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

dalarnas län

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

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

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

Norra Dalarna
Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Vansbro, Älvdalen 
Vittnesstöd: Mora tingsrätt
0250-181 68
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se 
Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-
gotland.se

gävleborgs län

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

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

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

Hudiksvall-Nordanstig
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

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

Söderhamn
Vittnesstöd: Söderhamns tingsställe
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  
Vittnesstöd: Halmstads tingsrätt
035-12 48 24, 035-12 48 43
info@sodrahalland.boj.se
www.sodrahalland.boj.se

Varberg
Vittnesstöd: Varbergs tingsrätt
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Öst-
ersund, Vittnesstöd: Östersunds 
tingsrätt
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.
Vittnesstöd: Eksjö tingsrätt
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
Vittnesstöd: Jönköpings tingsrätt
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 
Vittnesstöd: Oskarshamns 
tingsställe
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

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

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik
Vittnesstöd: Västerviks tingsställe
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. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt
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
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

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

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-Bjuv 
Vittnesstöd: Helsingborgs tingsrätt
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
Osby-Perstorp
Vittnesstöd: Hässleholms tingsrätt
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
www.hassleholm.boj.se

Landskrona-Svalöv 
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt – 
Landskrona
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

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

Nordöstra Skåne 
Bromölla, Kristianstad,  
Östra Göinge. Vittnesstöd:  
Kristianstads tingsrätt
044-12 17 33
info@noskane.boj.se
www.noskane.boj.se

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

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

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

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

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

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

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge
0410-103 70
info@soderslatt.boj.se
www.soderslatt.boj.se 

Brottsoffer- och  
Kvinnojouren Freezonen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla, Ystad. Vittnesstöd: 
Ystads tingsrätt
0411-783 77
info@freezonen.boj.se
www.freezonen.se

Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

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

stockholms län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

södermanlands län

Eskilstuna
Vittnesstöd: Eskilstuna tingsrätt
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. Vittnesstöd: Nyköpings 
tingsrätt
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

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

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

värmlands län

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

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

västerbottens län

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

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

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

Umeå
Bjurholm, Nordmaling, Roberts-
fors, Umeå, Vindeln, Vännäs, 
Åsele. Vittnesstöd: Umeå tingsrätt
072-732 24 41
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Örnsköldsvik. Vittnes-
stöd: Sundsvalls tingsrätt, Ånger-
manlands tingsrätt, Örnsköldsvik 
tingsställe
070-310 16 38
info@vasternorrland.boj.se
www.harnosand.boj.se 

västmanlands län

Västmanland
Fagersta, Hallstahammar, Heby, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås. Vittnes-
stöd: Västmanlands tingsrätt
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
www.vastmanland.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

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

västra götalands län

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

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

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

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

Göteborg
Mölndal, Härryda, Partille
Vittnesstöd: Göteborgs tingsrätt, 
Göta hovrätt
0709-70 50 50
info@goteborgboj.se
www.goteborg.boj.se 

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

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

Trollhättan-Lilla Edet 
0520-805 14 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 0720-44 45 93
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

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

Östra Skaraborg
Falköping, Hjo, Karlsborg,  
Skövde, Tibro, Tidaholm.  
Vittnesstöd: Skaraborgs tingsrätt
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
Vittnesstöd: Örebro tingsrätt
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län

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

Västra Östergötland 
Boxholm, Mjölby, Motala,  
Vadstena, Ödeshög
0141-23 44 94, 0142-880 88
info@v-ostergotland.boj.se 
v-ostergotland.boj.se

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

Brottsofferjourerna


