Barnahus
Huddinge Botkyrka
För barn som utsatts för brott

Ett barn kommer till Barnahus
när vuxna är oroliga för hur barnet mår.
Eller när vuxna är oroliga
för att någon gjort barnet illa.
Den som gjort barnet illa
kan vara en vuxen som barnet känner.
Det kan vara en vuxen som barnet bor med.
Det kan vara någon
som barnet inte alls känner.
Det kommer många barn till Barnahus.
Alla som jobbar på Barnahus
är vana vid att träffa barn
som har varit med om jobbiga saker.

Enligt lagen får man inte slå barn.
Man får inte göra illa deras kroppar.
Om man slår barn är det ett brott mot lagen.
När ett barn åker till Barnahus
blir barnet hämtat i skolan eller förskolan.
En vuxen kan följa med barnet.
Det är ofta en lärare eller fröken.
En del barn tar med sig sin förälder.

Polisen ska lyssna när barnet berättar
om vad som har hänt.
En polis som träffar barn
för att lyssna på vad som har hänt,
har inte polisuniform på sig.
På Barnahus berättar barnet
om vad som har hänt.
Ibland är det flera andra vuxna
som lyssnar när barnet berättar.
De sitter i ett annat rum och lyssnar.
Sen funderar de tillsammans
på hur de kan hjälpa barnet.
Barnet och familjen träffar ofta
socialsekreterare efteråt.
Socialsekreteraren vill hjälpa barnet
så att det blir bättre hemma.

Ibland behöver en läkare undersöka barnet.
Läkaren tittar, lyssnar och
undersöker kroppen.
Det kan ta lite tid på Barnahus.
Då kan det behövas en paus
och kanske något att äta och dricka.

Barn kan tänka och känna olika saker
när de varit på Barnahus.
Alla känslor är vanliga och normala.
En del barn undrar hur det ska bli hemma.
Eller om någon kommer bli arg eller ledsen.
En del barn tycker det känns bättre
efter att ha berättat för någon.
Många barn som kommer till Barnahus
för att berätta om jobbiga saker.
Det syns inte utanpå
vem som har varit där.
Alla ser helt vanliga ut.
Precis som du och jag och alla andra.

Kontakta oss
Barnahus Huddinge Botkyrka
Kommunalvägen 1-5 våning 5
141 47 Huddinge
Telefon:
08 - 535 376 35, samordnare Huddinge
076 - 891 49 53, samordnare Botkyrka

Mer läsning

jagvillveta.se
unicef.se/barnkonventionen
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På Barnahus arbetar följande myndigheter i samverkan:
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Socialtjänsten
Landstinget

