RUOTSI
RIKU erbjuder tjänster för dig, om
• Du är eller misstänker att du är ett brottsoffer
• Din anhörige har fallit offer för ett brott
• Du är vittne i ett brottmål
• Du behöver råd och samtalshjälp för att
bearbeta det du varit med om
• Du vill få råd i egenskap av proffs för att
stödja dina kunder
Du kan kontakta oss per telefon eller på
nätet – du kan även vara anonym om du
så önskar. Du kan även boka en tid för ett
personligt möte på vårt kontor.
RIKU är inte en statlig aktör
utan en politiskt och religiöst
obunden organisation. RIKU
stöder brottsoffer konfidentiellt. Dina uppgifter överlåts
inte till några andra personer
utan ditt tillstånd.

RIKU erbjuder även tjänster för offer
för utnyttjande eller människohandel
• Kontrollerar någon annan person (t.ex. din släkting,
arbetsgivare, maka eller maka) vad du får göra och
dina kontakter med andra människor? • Har man sagt
till dig att du står i skuld eftersom du fått komma till
Finland? • Är du rädd för du själv eller dina anhöriga
råkar illa ut om du säger emot din arbetsgivare?
• Arbetar du gratis eller är din lön så liten att den inte
räcker till dina nödvändiga levnadskostnader? • Blev
du lovad en högre lön än vad du egentligen får? •
Måste du arbeta mer än 10 timmar nästan varje dag?
• Blev du lovad en annan typ av arbete än det som
du nu måste utföra? • Har du blivit hotad med att bli
bortskickad från Finland eller förlora ditt uppehållstillstånd? • Blir du tvingad eller utsätts du för påtryckningar att göra någonting brottsligt eller någonting annat som du inte vill göra? • Är du rädd för att berätta
om hur du har det?

Om du själv eller en anhörig till dig har upplevt något
av det ovannämnda, ta kontakt med närmaste
RIKU-kontor eller skicka ett e-postmeddelande till
adressen help@riku.fi. Alla telefonsamtal och
e-postmeddelande är konfidentiella och inga uppgifter överlämnas till andra personer utan ditt tillstånd.

Brottsofferjouren (RIKU) erbjuder
stöd och råd för brottsoffer, deras
anhöriga och vittnen.
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PERSONLIGT STÖD
PÅ VÅRA KONTOR

Riksomfattande hjälptelefon
(i huvudsak på finska)
116 006
(mån–tis kl.13–21 och
ons–fre kl. 17–21)

I webbtjänsten RIKUchat kan du
ställa frågor och få råd i realtid,
även anonymt (i huvudsak på
finska). Tjänsten hittar du på adressen www.riku.fi.

Riksomfattande juridisk
rådgivning (på finska)
0800 161 177
(mån–tors kl. 17–19)

På RIKUs webbplats på adressen
www.riku.fi finns rikligt med ytterligare information. Den grundläggande informationen är tillgänglig
på 20 språk.

RIKUs kontor
Våra kontor runt om i Finland erbjuder stöd och råd. Se kontaktuppgifter: www.riku.fi

/rikosuhripaivystys

@rikosuhrit

RIKUs kontor runt om i Finland
erbjuder gratis hjälp för brotts
offer. Vi kan alltid anlita en pålitlig
tolk, som är ålagd med fullständig tystnadsplikt. Kontaktuppgifterna för det närmaste
kontoret finns på nätet på adressen
www.riku.fi.
Genom att kontakta våra kontor
kan du även få kontaktuppgifter
till en personlig stödperson. Samtalen med stödpersonen är konfidentiella.
Stödpersonen erbjuder emotionellt stöd
och praktiska råd i frågor som rör straffprocessen. Stödpersonen kan även närvara
vid polisförhör eller vid rättegången.

