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Förord 
Du håller Brottsofferjourens (RIKU) materialpaket Metoder för att föra brottmål på tal i din hand. 
Materialet är lämpligt att användas av alla vuxna som arbetar med unga. I skolorna kan materialet 
exempelvis användas under lektioner i hälsokunskap, samhällslära eller på klassföreståndarens lektioner. 
Materialpaketen kan även användas på församlingarnas konfirmationsläger eller på andra tillställningar för 
unga. Med hjälp av materialpaketen kan man till exempel hålla olika kvällsaktiviteter med olika teman på 
ungdomsgårdarna. Innan du börjar ska du läsa den viktiga delen Viktigt innan du börjar på sidan 6. 

Det finns sammanlagt sju materialpaket med olika teman: 

Vad är våld i sällskapsrelationen? – Reflektion gällande identifieringen av de egna gränserna 
Det fysiska våldets allvar och samtalets betydelse 
Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp 
Man får prata om familjevåld – Vad menas med att få hjälp?  
Identifierar vi brott som sker i skolan?  
Brott som sker på nätet och vikten av att föra dem på tal 
 
Ett eget materialpaket har riktats till de ungas vårdnadshavare:  

Betydelsen av förebyggande diskussion och stödjandet av unga brottsoffer – till 
vårdnadshavarna 

 

Alla materialpaket fungerar som egna helheter men du kan även gå igenom alla ämnesområden om du vill. 

Syftet med materialet är att väcka de ungas medvetenhet inom de olika ämnesområdena och varför det är 
viktigt att vara medveten om det här. Det är viktigt att sätta ord på fenomenet åt de unga och på så sätt 
förebygga fenomenen samt göra det möjligt att söka hjälp. 

I alla materialpaket ingår även en video om Brottsprocessen som öppnar upp Finlands brottsprocess och 
dess gång. Videon berättar även hur Brottsofferjouren kan hjälpa. Om du använder dior är 
Brottsprocessen-videon kopplad till den här helheten. I annat fall kan man titta på videon före eller efter 
diskussionen eller frågesporten.  

Det är bra att berätta åt de unga om videon som riktar sig till vårdnadshavarna, Föräldrarna som stöd för 
det unga brottsoffret. Videon finns på Brottsofferjourens YouTube-kanal på adressen 
www.youtube.com/rikosuhripaivystys. Genom att skrolla neråt på framsidan hittar man "Unga som 
brottsoffer" där man kan välja video. Som bilaga till materialet finns ett brev till vårdnadshavarna som man 
vid behov antingen kan skriva ut eller skicka elektroniskt. Syftet med brevet är att göra det möjligt att 
fortsätta diskussionen hemma hos den unga.  

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys


 
 

RIKU  Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp 5 

 
 

Genomgången av materialpaketet inleds alltid med att titta på en video kopplat till ämnet. Videorna finns 
på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys www.youtube.com/rikosuhripaivystys.   

 

Videon i detta materialpaket är “Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena”. Videon har svensk text. 

 Klicka här för att få svensk text 

  

 

Materialpaketen innehåller olika alternativ för genomgången av ämnena. Välj de alternativ som passar dig 

och gruppen bäst. Frågorna till frågesporten är också tillgängliga elektroniskt på framsidan till 

www.riku.fi/nuoret.  

 PowerPoint -> syftet är att definiera fenomen och öka kunskapen i ämnet 

 Diskussion -> syftet är att väcka den unga att själv fundera på fenomenet samt uppmuntra att 

lyfta fram egna åsikter  

 Frågesport -> ett annorlunda sätt att lära sig, väcka diskussion och ge kunskap om fenomenet 

 Alternativt kan man inleda genomgången av materialet på förhand genom att ge de unga i uppgift 

att titta på videorna i materialpaketet.  

 

Dessa alternativ kan fritt kombineras och tillämpas så de passar den egna gruppen. Diskussionsfrågorna 
kan man till exempel ta fram under PowerPoint-presentationen. Frågesporterna kan man till exempel 
använda enskilt eftersom det i svaren finns information om fenomenet. 

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys
http://www.riku.fi/nuoret
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Viktigt före start  

1. Berätta för unga före starten att en del kan komma att tänka på egna upplevelser. Dessa 
erfarenheter delas inte i gruppen. Fastän det skulle uppstå en förtrolig stämning i gruppen, betona 
för de unga, att detta inte är ett ställe att dela egna upplevelser. Den unga kan senare ångra att 
hen delat sina egna erfarenheter. Materialets syfte är att presentera fenomen och hjälpa unga 
känna igen dessa. Ingen ska behöva känna att saken tagits upp på grund av hens egna 
erfarenheter.  

2. Gå i början genom de ställen dit den unga vid behov kan ta kontakt. Kunde du vara en trygg vuxen 
som kunde förmedla hjälp?  

Exempel på möjliga ställen: 

 En vuxen som den unga upplever som trygg (målsmän, mor- och farföräldrar, granne, 
kompisens målsman, handledare för hobbyverksamhet) 

 Skolans anställda (en lärare som upplevs som trygg, hälsovårdare, kurator, skolpsykolog 
eller skolans ungdomsarbetare) 

 Kommunen socialtjänster (ungdomsarbete, barnskydd) 

 Hälsovård (kommunens hälsovårdstjänster, terapitjänster, ungdomspsykiatriska 
polikliniken) 

 Brottsofferjouren (serviceställe, RIKUchat, Hjälpande telefonen) 

 Församlingen (ungdomsarbetare, diakoner, präster) 

 Skyddshem (skyddshem för unga) 

 

Om en ungdom kommer för att prata med dig efteråt kan det hända att hen behöver uppmuntras att prata 
om saken. Rädsla för vad som händer sedan kan vara ett hinder att söka hjälp. Ställ en direkt fråga, om du 
misstänker att den unga blivit offer för brott och säkra att den unga är i trygghet. Betona, att ansvaret för 
det skedda inte är den ungas. Kom ihåg din egen plikt att göra en polisanmälan och till barnskyddet i vissa 
situationer. 
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Brottsofferjouren (RIKU) 

Brottsofferjouren (RIKU) erbjuder stöd, handledning och vägledning i brottsärenden för brottsoffer, deras 
närmaste samt vittnen i brottmål. Dessutom hänvisar RIKU vid behov till övriga tjänster såsom krishjälp.  

Brottsofferjouren har utöver centralkontoret 7 regionkontor och cirka 30 serviceställen kring landet.  

RIKU kan kontaktas via telefon eller internet. Det är även möjligt att avtala om en personlig tid vid 
närmaste serviceställe. Kontakt kan även tas anonymt.  

 

RIKU erbjuder dessa tjänster 

 RIKUchat, där man kan fråga om sådant som gäller brottsoffer 

 Sidor för unga, där man hittar information  

 RIKUs hjälpande telefon 

 Juristens telefonrådgivning med tips och vägledning till lagenliga rättigheter 

 Stödpersonsverksamhet via serviceställe 

 

Ytterligare information om tjänsterna på adressen www.riku.fi/nuoret  

  

Med hopp om tankeväckande stunder kring materialet! 
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Att känna igen sexualbrott och vikten 
av att söka hjälp 
Finlands lagstiftning fastställer, vilka handlingar som bryter mot den sexuella självbestämmanderätten som 
är brott och således straffbara handlingar. Vem som helst kan i prinicp bli utsatt för sexualbrott, och 
handlingarna kan ske ansikte mot ansikte, via telefon eller internet. För att fylla kännetecknen på 
sexualbrott krävs ingen fysisk kontakt eller möte. Man kan bli offer till exempel i skolan, hemma, på 
hobbyställe eller inom en relation då man sällskapar. Förövaren är oftare bekant med den unga eller en 
anhörig såsom en granne, släkting eller kompis, än en okänd människa. (Kallio 2015. 10–11.) 

Våld är alltid förövarens ansvar oavsett hur medgörlig undergivande eller godtrogen offret varit i något 
skede av handlingen eller relationen. Den unga kan ha svårt att beskriva och berätta med ord om 
händelsen, och då behöver hen mycket stöd och beskydd från vuxna. Efter våld kan offret ofta känna 
hjälplöshet, varvid tron på att ingen utväg ur situationen finns eller att hen själv är den skyldige stärkts. 
Upplevelser av sexuellt våld kan märkas som fysiska eller psykiska symptom såsom olika slags smärta, 
irritabilitet eller varierande sinnesstämning eller ökad användning av rusmedel. (Kallio 2015. 12.) 

Sexualbrottets offer har svårt att berätta om händelsen, eftersom den är förknippad med rädsla för andras 
reaktioner och om andra ska tro på hen. Upplevelser av våld gör ofta att offret skäms starkt för sig själv och 
känner skuld för det inträffade som gör det svårare att söka hjälp. Offret känner inte alltid igen att 
händelsen är sexuellt våld eller kan sätta etiketten sexuellt våld. Vanligt är att offret lamslås i en situation 
med sexuellt våld och inte kan försvara sig fastän hen vill. Att lamslås är en naturlig följd av kroppens 
autonoma nervsystem och det sista sättet att skyddas i situationen. Eftersom det är svårt att hantera 
händelsen, vill den unga ofta fortsätta med sitt liv som om ingenting hänt. (Kallio 2015. 12, Kervinen & 
Hintikka 2015. 11–17.) 
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PowerPoint-presentationen 

PowerPoint-presentationen baseras på fakta om ämnet och fenomenet. Presentationen kan användas 
tillsammans med övriga alternativ eller enskilt. I PowerPoint-diorna specificeras fenomenet, berättas varför 
det är viktigt att söka hjälp och hur ingripa i situationen samt hur man kan söka hjälp. Diorna innehåller 
tilläggsinformation för presentatören, med vilken presentationen och diskussionen kan preciseras.  

I slutet på diapresentationen kan en brottsprocessvideo ses och vid behov kan en diskussion om den föras. 
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Diskussionsfrågor 

Då ni tittat på videon En kompis som stöd för ett offer för sexualbrott, kan ni diskutera den utifrån olika 
frågor. Den som leder diskussionen kan själv välja enligt grupp om diskussionen förs i smågrupper eller 
inom hela gruppen.  

Det är viktigt att genomgången sker med hela gruppen, så att fakta om fenomenet klargörs för alla. 
Faktabaserade svarsalternativ finns under frågorna. Frågorna kan ges till gruppen innan videon ses eller så 
kan ämnet behandlas utifrån frågorna efter att videon setts. 

 

a) Hur ska man ta upp saken med en 
kompis, om man misstänker att 
hen blivit utsatt för sexualbrott? 

 

Kompisens eventuellt förändrade beteende och 
mående kan oroa, då ska man inte prata om saken 
bakom ryggen utan erbjuda kompisen möjlighet 
att prata om saken.  

 

Om du misstänker att kompisen blivit utsatt för sexualbrott, fråga helst hen direkt om saken. Ärliga och 
schysta frågor kan hjälpa kompisen berätta och gå igenom de svåra händelserna. Man kan exempelvis 
berätta vad man observerar eller märker att stämmer. Frågor och observationer ger möjlighet att prata om 
saken, men man bör komma ihåg att inte vara för påträngande och påtryckande. 

 

b) Vilka ord kunde du använda då du berättar om ett sexualbrott? 

 

 Det kan vara svårt att berätta om ett sexualbrott. Man kan komma i gång genom att skriva ner saker på 
papper och ge det att läsa till en pålitlig människa, exempelvis en vuxen eller vän som sedan berättar för en 
vuxen. 

Det finns inga särskilda ord för att berätta om händelsen, utan man kan berätta fritt med egna ord.  

 

c) Hur skulle du känna om en kompis berättade att hen blivit utsatt för ett 
sexualbrott? 

 

Det som en kompis som blivit utsatt för sexualbrott berättar kan väcka olika slags känslor såsom skräck, 
misstro och obehag. Det kan hända att hen själv inte vill höra om saken alls och ber kompisen glömma hela 
saken. Berättelsen kan även tankar kring om den stämmer, och man tvivlar på hela saken. Det är väldigt 
viktigt att ge kompisen möjlighet att prata om det skedda och vara ett stöd.  

 

Det är väldigt bra att kompisen berättar om det skedda. Tillsammans kan ni söka hjälp åt kompisen. Då 
kompisen berättar om händelsen för dig, litar hen på dig. Det är dock viktigt att ni tillsammans berättar om 
händelsen för en pålitlig vuxen.  
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Att veta om händelsen kan väcka ångest och rädsla så det är bra att få prata med en pålitlig vuxen om 
saken. Att veta om händelsen kan tynga en under lång tid och påverka måendet och hur bra man orkar 
stöda sin kompis. Genom att stöda kompisen är du en god vän. 

 

a. Med vilka ord, gester eller handlingar kan jag stöda en kompis som blivit utsatt 
för sexualbrott? 

 

De rätta orden kan vara svåra att hitta, och kanske inte 
ens finns.  

Offret för ett sexualbrott önskar tålamod och mod att 
vara närvarande av de närmaste.  

Det är viktigt att tro offret och stöda hen och vara 
närvarande, utan att förminska, ifrågasätta eller saken, 
eller tvivla på berättelsen eller känslorna hos den som 
upplevt våld.  

 

Sexuellt våld skadar och är en intim upplevelse, och att 
berätta om händelsen är att visa förtroende för en 

kompis. Det är dock viktigt att kompisen inte håller tyst om saken och håller en eventuell hemlighet, utan 
tillsammans med kompisen berättar för en pålitlig vuxen för att få behövlig hjälp och stöd för att klara av 
saken. Att hänvisa kompisen till ett ställe där hjälp kan fås är ett tecken på att man bryr sig och betyder 
inte på något vis att man skulle överge sin kompis.  

 

Tillsammans med kompisen kan ni fortsätta göra vardagliga saker, eftersom en vardag som fortsätter ger 
en känsla av trygghet och kontinuitet. Dessa vardagliga saker kan vara att vistas utomhus tillsammans, se 
på filmer eller laga mat. Det är bra att ibland prata om alldeles vardagliga saker och inte bara om 
händelsen. 

 

Det är bra att komma ihåg att upplevelserna av våld inte definierar kompisen och vem hen är, inte nu och 
inte i framtiden. Det är viktigt att du fortfarande ser din kompis som samma människa med sina egna drag. 
Kompisen bör få tid att återhämtas från händelsen, och ingen tidsgräns kan sättas för detta.  

 

d) Kan en pojke bli offer för ett sexualbrott? Hur kan jag stöda honom? 

 

Även pojkar kan bli offer för sexualbrott. När det gäller pojkar och män finns det starka myter kring sexuellt 
utnyttjande och övriga sexualbrott, varför tröskeln för att söka hjälp kan vara hög.  

 

En pojke som blivit utsatt för sexualbrott kan stödas genom närvaro, att tro på hans berättelse utan att 
förminska eller ifrågasätta den eller tvivla på hans berättelse eller känslor. Uppmuntra honom att söka 
hjälp så att han inte blir ensam med saken. Gör vardagliga saker tillsammans. Du kan lyssna och fråga 
vilken hjälp och vilket stöd han behöver..  
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f)  Varför är det viktigt att söka hjälp och berätta om sexualbrottet för någon, till 
exempel en pålitlig vuxen?  

 

Sexuellt våld påverkar alltid en människa och 
dennes närmaste krets och därför är det viktigt att 
söka hjälp så snabbt som möjligt. Hjälp kan alla få.  

 

För återhämtningen är det viktigt att offret blir 
hört och att upplevelserna av sexuellt våld gås 
igenom. Upplevelser av våld söndrar offrets 
trygghetskänsla och påverkar alla delar av livet. 
Upplevelser av våld orsakar olika symptom hos den utsatta, och kan komma fram som symptom i kroppen 
och psyket. 
 På lång sikt hindrar tystnad och att förneka saken återhämtning och ökar det egna illamåendet och 
känslan av ensamhet. Att hemlighålla saken påverkar alla människorelationer och närhetsupplevelser i 
framtiden.  

 

g) Varför kan sexualbrottets offer ha svårt att söka hjälp? 

 

Sexualbrottens offer kan känna mycket skuld och skam över det skedda, som hindrar hen att söka hjälp och 
berätta om saken för en utomstående. 
 Berättande försvåras även av offrets rädsla för andra människors reaktioner, svårigheter att sätta ord på 
händelsen och eventuellt förminskade av händelsen eller offret ges skulden för det skedda. Även förövaren 
kan med sina handlingar eller prat stärka offrets känsla av skuld. Ansvaret för våldet är dock alltid 
förövarens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rädsla, förvirring, ditt fel, äckligt, smutsig 
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Frågesport 

 I denna frågesport har sammanställts frågor om sexualbrott och brottsprocess. Frågesporten kan hållas i 
små grupper eller individuellt De rätta alternativen är bra att gå igenom tillsammans med hela gruppen. 
Dessa frågesportsfrågor finns även elektroniskt på framsidan www.riku.fi/nuoret.  

 

1) Vad betyder dold brottslighet? 

a. Dold brottslighet utförs bakom knuten 

b. Dold brottslighet är brott som inte kommer till 

myndigheters kännedom. 

c. Dold brottslighet är dold för offret 

 

2) Kan man röra någon som inte vill bli rörd? 

a. Ja hen kommer vilja det 

b. Ja hen vill bara verka svårfångad 

c. Nej man får inte röra vid någon utan lov 

 

3) När bör brottsoffret söka hjälp? 

a. Nej man ska inte söka hjälp alls 

b. Man kan först försöka klara det själv 

c. Man ska alltid söka hjälp och så snabbt som möjligt 

 

4) Får man röra en kompis som slocknat sexuellt? 

a. Ja hen gillar det ändå 

b. Nej eftersom den andra inte kan uttrycka vad hen tycker 

c. Bara om den andra tidigare visat intresse 

 

5) Vad betyder grooming? 

a. Förberedelse för sexuellt utnyttjande 

b. Ett instrument inom musikstilen groove 

c. En sexuellt präglad dansstil 

 

6) En flicka sänder en nakenbild på sig till en pojke, får pojken sända bilden vidare till 

sina kompisar? 

a. Ja, om man sällskapar 

b. Nej, bilden får inte delas vidare 

c. Ja, om flickan inte får veta om det 

 

7) Kan en pojke bli offer för ett sexualbrott? 

a. Nej, pojkar blir aldrig brottsoffer 

b. Ja, vet som helst kan bli brottsoffer 

c. Bara om pojken är alkoholpåverkad 

 

  

http://www.riku.fi/nuoret
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8) Är ett våldtäktsförsök ett brott? 

a. Ja, att försöka utföra våldtäkt är ett brott 

b. Nej, eftersom det inte förekom sex 

c. Nej, nog kan man försöka lite 

 

9) Vem har ansvaret då ett sexualbrott skett? 

a. Offret har ansvaret, hen har själv tillåtit händelsen. 

b. Ansvaret är alltid förövarens 

c. Ingen har ansvaret 

 

10) Är det viktigt att uppsöka läkare efter sexuellt våld? 

a. Nej, man behöver inte uppsöka läkare om man inte har skador 

b. Ja det är viktigt, och ett läkarintyg kan behövas i en eventuell brottsprocess 

c. Ja, endast en läkare kan göra en brottsanmälan 

 

11) Vad kan man göra som kompis, om en vän blivit offer för ett brott? 

a. Lova hålla hemligheten och aldrig prata om det mera 

b. Stöda och hänvisa vännen till ett ställe där man får hjälp, exempelvis 

Brottsofferjouren 

c. Byta kompis 

 

12) Men, om man inte kommer ihåg allt om brottshändelsen?  

a. Det gör inget, det är polisens uppgift att utreda händelsen  

b. Man ska träna på att komma ihåg 

c. Man ska hitta på det man glömt och ljuga 

 

13) Kan man göra en brottsanmälan fastän man inte vet vem förövaren är? 

a. Ja, det är polisens sak att utreda vem förövaren är 

b. Nej, polisen undersöker inte om man inte har ett foto på förövaren 

c. Nej, polisen har annat att göra 

 

14) Vad gör Brottsofferjouren? 

a. Ritar serieteckningar om brott 

b. Hjälper brottsoffer, dennes närmaste och personer som vittnar i brottmål 

c. Utreder hur brottet gått till 

 

15) Hur gör man en brottsanmälan? 

a. På vilken polisstation som helst eller i mindre brott via internet eller telefon 

b. Bara genom att besöka polisstationen på den egna orten 

c. Bara genom att ringa nödcentralen 

 

16) Har ett offer för sexuellt våld rätt till ett rättsbiträde?  

a. Nej, offret har inte rätt till ett rättsbiträde 

b. Ja offret har rätt att få ett rättsbiträde 

c. Kanske om rättsbiträdet har tid  

 

17) Kan man göra en brottsanmälan om förövaren är yngre än 15 år? 

a. Nej eftersom det straffrättsliga ansvaret börjar vid 15 år 

b. Nej, men om hens föräldrar 

c. Ja, eftersom en person yngre än 15 år är ersättningsskyldig för sitt brott 
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18) Har Brottsofferjouren riksomfattande verksamhet? 

a. Ja, Brottsofferjouren har cirka 30 serviceställen kring Finland 

b. Nej, Brottsofferjouren har bara ett kontor i Åbo 

c. Nej, Brottsofferjouren har bara verksamhet i Sverige 

 

19) Preskriberas ett brott, så att man inte längre kan åtala och straffa någon? 

a. Till exempel mord preskriberas aldrig, men största delen av brotten 

transkriberas inom en viss tid 

b. Alla brott preskriberas inom en viss tid 

c. Inga brott preskriberas någonsin 

 

20) Vad har Brottsofferjourens stödperson för roll i brottsprocessen? 

a. RIKUs stödperson hjälper och stöder offret i brottsprocessens alla faser 

b. RIKUs stödperson assisterar domaren 

c. RIKUs stödperson delar ut peruker för domstolsbehandlingen 
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Svaren på frågesporten 

1) B, Dold brottslighet är ett brott, där offret inte gör någon anmälan till myndigheter och händelse 
kommer inte till myndigheten. 
 

2) C, Man kan inte röra vid en annan om hen inte själv vill och uttrycker att hen inte vill. Då kan det 
vara fråga om sexuellt ofredande. 
 

3) C, Man ska alltid söka hjälp och så snabbt som möjligt.  
 

4) B, Man får aldrig röra en annan utan lov och den andres medvetslöshet får inte 
utnyttjas till exempel för sex.  
 

5) A, Grooming betyder att ett barn förbereds för sexuellt utnyttjande. Börjar ofta 
på internet, till exempel genom att kommentera bilder och etablera kontakt. 
Handlingarnas syfte är att komma i sexuell kontakt eller få barnet att agera på ett 
sexuellt sätt. Handlingen är straffbar. 
 

6) B, Bilden får inte delas till kompisar. Att dela bilden utan lov är ett brott mot 
flickans integritet och kan fylla kännetecknen för ett brott.  
 

7) B, Ja pojkar kan bli offer för sexuellt utnyttjande. Man ser inte alltid pojkar som ett offer så saken 
kan förbigås. 
 

8) A, Våldtäkt och försökt till våldtäkt är förbjudna enligt lagen.  
 

9) B, Ansvaret är alltid förövarens. Offrets handlingar (klädsel, eventuellt alkoholbruk och att följa 
med) gör inte hen skyldig till sexuellt våld och minskar inte den sexuella självbestämmanderätten. 
 

10) B, Det är viktigt att så snart som möjligt efter händelsen uppsöka läkare. Ett läkarintyg kan 
behövas i en eventuell brottsprocess. 
 

11) B, Som kompis kan man stöda och hänvisa sin vän att söka hjälp till exempel hos 
Brottsofferjouren. Som kompis kan man lyssna, trösta och göra trevliga saker tillsammans. Det är 
viktigt att tro på en kompis som blivit brottsoffer. 
 

12) A, Alltid behöver man inte komma ihåg allt om händelsen. En brottsanmälan kan man göra ändå 
och polisen utreder allt som har att göra med brottet. 
 

13) A, Det kan man. Ja, det är polisens sak att utreda vem förövaren är. Fastän förövaren inte skulle 
åka fast, kan offret ändå ha möjlighet till ersättning och hjälp. 
 

14) B, Brottsofferjourens uppgift är att hjälpa brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottmål. 
RIKU erbjuder praktisk vägledning samt stöd och information i brottsärenden. 
 

15) A, En brottsanmälan kan göras på vilken polisstation som helst eller i mindre brott via internet 
eller telefon. 
 

16) B, Ett offer för sexuellt våld har rätt till ett rättsbiträde. I lagen har ett brottsoffer en 
specialställning och hen har möjlighet att få ett rättsbiträde ur statens medel. 
 

17) C, En person yngre än 15 år har skyldighet att ersätta skada som hen orsakat. 
 

18) A, Brottsofferjouren fungerar på riksnivå kring Finland.  
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19) A, Brottets allvar påverkar åtalsrättens preskribering. Ett åtal preskriberas inom en utsatt tid, som 
det inte väcks. Dock preskriberas aldrig åtalsrätten för ett brott, där det längsta straffet är på 
livstid. Sådana brott är exempelvis mord och krigsbrott. 
 

20) A, RIKUs stödperson stöder under hela brottsprocessen exempelvis från brottsanmälan till 
rättegång, om offret så vill.  
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BILAGA 1.  

  

Brev till vårdnadshavarna 

 

Hej, 

Tillsammans med de unga har vi på basis av Brottsofferjourens (RIKU) material gått igenom olika 
våldsfenomen med olika teman. Materialpaketet Metoder för att föra brottmål på tal innefattar sju paket 
med olika teman av vilka vi har gått igenom ett. Videorna i materialpaketen finns på Brottsofferjourens 
YouTube-kanal https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys.    

 

Materialpaketen är: 

Vad är våld i sällskapsrelationen? – Reflektion gällande identifieringen av de egna gränserna 

Det fysiska våldets allvar och samtalets betydelse 

Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp 

Man får prata om familjevåld – Vad menas med att få hjälp?  

Identifierar vi brott som sker i skolan? 

Brott som sker på nätet och vikten av att föra dem på tal 

Betydelsen av förebyggande diskussion och stödjandet av unga brottsoffer – till vårdnadshavarna 

 

Gällande allmänbildningen är det viktigt att vara medveten om ovannämnda ämnen. Det är bra att i 
förebyggande syfte diskutera med de unga. Materialpaketen sätter ord på dessa svåra ämnen. En 
genomgång av fenomenen underlättar identifieringen av brottmålen och minskar onödig känsla av skam i 
samband med fenomenen.  

Det är bra att den unga vet att man vid behov kan diskutera dessa svåra saker även hemma. 

Det finns en finskspråkig video riktad till vårdnadshavarna (Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena). 
Videon finns på adressen https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys under rubriken ”Nuoret 
rikoksen uhrit”. Videon har svensk text. 
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