ruotsi
Stöd och råd för brottsoffer

Brottsofferjouren i Finland (RIKU)
RIKUs målsättning är att förbättra brottsoffrens
ställning genom att påverka och ge stödtjänster
med låg tröskel.
RIKU erbjuder stöd och praktiska råd för personer som utsatts för brott eller försök till brott.
Också anhöriga till brottsoffer erbjuds stöd och
vittnen till ett brott. Servicens målsättning är
att underlätta målgruppens liv och försäkra att
deras rättskydd tryggas. Verksamheten baserar
sig på frivilligarbete.
Alla våra tjänster är konfidentiella och bygger
på förtroende. Servicen är kostnadsfri med
undantag för samtalskostnader.
Tjänsten är för dig om
•
•
•
•
•

du har fallit offer för brott
du misstänker att du har fallit offer för
brott
någon av dina närmaste har fallit offer
för brott
du är vittne till ett brott
du vill prata om dina erfarenheter gällande brottet

Du kan ringa oss, boka ett möte eller be om
råd via internet. Du kan också kontakta oss
anonymt om du önskar.
STÖDPERSONER
Brottsoffer, deras närmaste och vittnen kan få
en stödperson vid behov. Stödpersonen kan följa
med dig till polisens förhör eller till rättegången och hjälpa till med ansökning av besöksförbud eller ersättning. Med stödpersonen
kan du prata om dina erfarenheter och fundera
kring hur du kan gå vidare. Frivilliga stödpersoner är noga utvalda och utbildade.

HJÄLPANDE TELEFON 0203 16116
Riksomfattande hjälpande telefon må-ti kl. 1321 och o ns-fre kl. 17-21 för stöd och råd g ä l l a n d e b r o t t m å l (säkrast på finska).
JURIDISKA RÅD 0203 16117
Jurister svarar mån-tors k l. 17-19. Du kan få
svar på juridiska frågor och råd angående dina
juridiska rättigheter (säkrast på finska).
WWW.RIKUNET.FI
Rikunet är en konfidentiell och säker internettjänst där du kan ställa frågor anonymt.
Brottsofferjouren är också i Facebook.
WWW.RIKU.FI
Information på andra språk se www.riku.fi.
WWW.RIKU.FI/NUORET
Information för unga.
Resurser
Utöver centralbyrån har vi sju regionala byråer
och 29 lokala servicepunkter. Vi har över 30
anställda och över 300 frivilligarbetare. Tjänsten finansieras huvudsakligen av penningautomatföreningen RAY och staten.
RIKU samarbetar med Förbundet för mödra- och
skyddshem, Mannerheims Barnskyddsförbund,
Föreningen för mental hälsa i Finland, Kyrkostyrelsen, Finlands Röda Kors och Finlands Settlementförbund.

Kontaktinformation
www.riku.fi

