Barnahus
Huddinge Botkyrka
För unga som utsatts för brott

Vilka kommer till Barnahus?

Vad händer på Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och unga, 0 till 18 år, som kan ha
utsatts för brott.

När du kommer till Barnahus möts du av en polis som berättar vad
som kommer att hända under besöket.

Det kan till exempel handla om att någon har slagit dig eller gjort
något som man inte får mot din kropp. Den som gjort det kan vara någon som bor med dig, någon du känner, eller en främmande person.

Förhör
Först kommer polisen att förhöra dig. Ett förhör är som ett samtal och
du får själv bestämma när samtalet är slut. Polisen ställer frågor och
du får berätta om saker du har varit med om. Under förhöret får du
sitta tillsammans med polisen i ett eget rum som kallas förhörsrum.
Det man pratar om där spelas in.

När vuxna i din närhet är oroliga för hur du har det så vänder de sig till
socialtjänsten. På socialtjänsten jobbar socialsekreterare som träffar
barn och unga som har det svårt. De tar reda på om du eller någon av
dina familjemedlemmar behöver stöd och skydd.
Om socialtjänsten tror att någon under 18 är utsatt för brott kan de
anmäla det till polisen. Efter polisanmälan kan unga under 18 få
komma till Barnahus.

Andra kan lyssna på det du berättar
I ett rum bredvid förhörsrummet sitter ofta åklagaren, särskilda
företrädaren eller målsägandebiträdet, socialsekreteraren och ibland
även en psykolog eller en kurator från BUP för att lyssna på din berättelse. Alla som är med och lyssnar gör det för att du ska slippa upprepa din berättelse flera gånger.
De som är under 15 år är sällan själva med under rättegången. Då
används inspelningen. Är man äldre än 15 år är man ofta med och
vittnar i rättegången.

Vilka träffar du?
Alla vuxna som du träffar på Barnahus jobbar med barn och unga som
har varit utsatta för brott. De som jobbar på Barnahus vill att det ska
bli så bra som möjligt för dig.
En vuxen du känner kan följa med
Många barn och unga kommer till Barnahus med en förälder eller en
annan vuxen person som barnet känner. Ofta är det en lärare eller
fritidsledare.
Du kan få hjälp av en jurist
När det finns en misstanke om att du under 18 har blivit utsatt för
brott finns det ofta en jurist som hjälper dig. Juristen kallas för målsägandebiträde eller särskild företrädare. Hen är med som stöd vid
förhör och läkarundersökningar, svarar på dina frågor, är med i
domstolen och kan hjälpa till att söka skadestånd.
När en förälder misstänks för brott är det den särskilda företrädaren
som hämtar dig i skolan för att åka till Barnahus. Då följer också
någon vuxen från skolan med.
Du träffar polisen
På Barnahus får du träffa en, ibland två, poliser. De är klädda i vanliga
kläder, inte polisuniform.
Åklagare
Det kan också finnas en åklagare på plats när du träffar polisen.
Åklagaren är jurist och bestämmer vad polisen behöver göra för att
utreda brottet. Det är åklagaren som bestämmer om det blir en rättegång eller inte. Om det blir rättegång är det åklagaren som presenterar bevisen som polisen hittat.

Socialsekreterare
Oftast finns socialsekreterare på Barnahus för att ta reda på vad du
behöver för att känna dig trygg. Efter förhöret kommer socialsekreteraren att prata med dig för att höra hur du mår. Hen kommer
att fortsätta ha kontakt med dig och din familj efter att du varit på
Barnahus. Socialtjänsten ska ta reda på vilka behov du har av stöd
och skydd.
Psykolog
Genom socialtjänst kan du efter förhör få träffa psykolog på Barnahus. På Barnahus jobbar också psykologer och kuratorer från BUP
(barn- och ungdomspsykiatrin). Många tycker att det hjälper att få
prata om hur man mår och om det som har hänt.
Läkare
Vissa som kommer till Barnahus kan behöva undersökas av läkare.
Läkarundersökningen görs antingen på Barnahus eller på sjukhus
med rättsmedicinsk kompetens. Då kollar sjuksköterska och läkare
tillsammans med dig om det finns märken efter det brott du utsatts
för. Om det finns märken så dokumenteras de.
Ibland kan det vara skönt att få veta att kroppen är som den ska när
man har varit med om något svårt.

Hur kan det kännas?
Många kan känna sig lite oroliga eller nervösa när de kommer till Barnahus och undra vad som ska hända.
Det kan kännas olika för olika personer
När man blivit utsatt för brott kan olika känslor och tankar dyka upp.
En del känner sig ledsna, arga eller rädda. Andra kan känna sig trötta
och ensamma. Vissa tänker mycket på det som hänt och en del tänker
nästan inte alls på det.
En del som blivit utsatta för brott är oroliga för att någon ska bli arg
över att de berättat vad som hänt och känna skuld över det. Det är
också vanligt att man tänker att det är ens eget fel att brottet skedde.
En del känner inget särskilt inför det som har hänt. Det är också helt
normalt.
Det kan kännas i kroppen
Det är vanligt att de som blivit utsatta för brott får mardrömmar och
sömnproblem. Det kan bli svårt att komma ihåg saker och att koncentrera sig. Dessutom kan man få ont på olika ställen i kroppen, t.ex.
huvudvärk eller magont. Det är heller inte ovanligt att man tappar aptiten eller tröstäter och att livet känns jobbigt.
Du har rätt till alla dina känslor. Inga känslor är konstiga eller felaktiga.
Frågor som väcks
När man börjar prata om det som hänt med någon utomstående kan
man få funderingar som ”Kommer de att tro mig?”, ”Vad kommer att
hända nu?”, ”Vad ska mina föräldrar tänka?” och ”Vågar jag berätta
allt?”. Det här är helt vanliga frågor som kan vara bra att prata med
någon vuxen som du litar på om.

Vilka rättigheter har du?

Kontakter

Enligt svensk lag är varje människa under 18 år barn.
Polisen:
Barn har särskilda rättigheter. Sverige har godkänt FN:s barnkonvention som handlar om barnets rättigheter. Dessa rättigheter finns
omnämnda i 54 punkter som kallas artiklar.
Särskild företrädare/ målsägandebiträde:
4 artiklar som är särskilt viktiga:
Det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska
beaktas när det handlar om frågor som rör barn:
Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
Artikel 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut
som rör barn.
Artikel 6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla
frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande
till barnets ålder och mognad.
Barn som utsätts för brott samt rätten till stöd och hjälp nämns också
särskilt i Barnkonventionen:
Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld
och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.
Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella
övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling
har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar
barnets hälsa, självrespekt och värdighet.

Åklagare:

Socialsekreterare:

Krisstöd/annat stöd:

Övrigt:

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

På Barnahus arbetar följande myndigheter i samverkan:
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Socialtjänsten
Landstinget
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