ŽELIM znatio

o krivicnom djelu,
podršci i pomoci
www.jagvillveta.se

Mnogo djece
u Švedskoj
doživljava
krivicna
djela

Mnoga djeca u Švedskoj doživljavaju krivična djela. To se, na primjer,
može dogoditi kod kuće, u školi, u slobodno vrijeme ili na internetu.
Uobičajena krivična djela protiv djece su udaranje, guranje, prijetnje ili
izgovaranje zlobnih stvari. Krivično djelo protiv djeteta može biti i oduzimanje djetetovih stvari ili sprečavanje djeteta da govori o krivičnom
djelu, ili seksualno iskorištavanje djeteta od strane odrasle osobe.
Nekad može biti teško znati da li je ono što se dogodilo krivično djelo
ili ne, i tada je dobro razgovarati s nekim od odraslih. Čak i zbog
onoga što nije krivično djelo, dijete se može osjećati loše.

Ako se zbog nekoga loše osjećaš, iako to nije krivično
djelo, znači da se ta osoba loše ponaša, a sva djeca imaju
pravo dobiti pomoć i podršku. U ovoj brošuri saznat ćeš
kako dobiti podršku i pomoć.
Želiš li saznati više o različitim krivičnim djelima protiv djece i na koji
način možeš dobiti pomoć? Posjeti www.jagvillveta.se i pročitaj više.

Uobicajeno je osjecati se loše
Ako je dijete doživjelo krivično djelo, uobičajeno je da se dijete osjeća
tužno, uplašeno ili ljutito.

Krivično djelo može uzrokovati na primjer:
• glavobolju i bolove u trbuhu
• teškoće sa spavanjem
• noćne more
• teškoće s jelom ili da se jede previše
• bolove u tijelu čiji se uzrok ne zna
• teškoće s koncentriranjem u školi
• izazivanje svađa.

Uobicajeno
je osjecati
se loše

Razgovaraj
s nekim

Ako si doživjeo/doživjela krivično djelo,
može biti teško pričati o onome što se
dogodilo. Pokušaj ipak razgovarati s
nekim. Ako pričaš o tome, bit će ti lakše
ponovo se osjećati dobro.
Ponekad će ti prijati razgovor s nekim
od članova porodice ili s nekim prijateljem. Ne želiš li pričati s nekim koga
dobro poznaješ, možeš razgovarati s
nekim u svojoj školi. Možeš, na primjer,
razgovarati s nekim nastavnikom koga
voliš, sa školskim socijalnim radnikom
ili sa školskom medicinskom sestrom.
Ako niko ne sluša, pričaj ponovo.

ako niko ne sluša:
pricaj ponovo.

Dio odraslih ne umije slušati i razumjeti
djecu. Ako ispričaš što se dogodilo, a
ne osjećaš se bolje, dobro je to ispričati
ponovo, nekom drugom.
Pričaj dok te neko od odraslih ne
sasluša.

MOŽEŠ POZVATI BRIS 		
– ONI ŽELE POMOĆI
Možeš, pozvati i BRIS i razgovarati s
odraslom osobom kojoj je posao 		
razgovarati s djecom.

Broj telefona BRIS-a je 116 11.

Puno djece zove BRIS kada se nešto
dogodi ili kada se osjećaju loše.
Kada pozoveš, ne moraš reći svoje
ime i gdje živiš. Poziv BRIS-u je besplatan i na telefonskom računu se ne
pokazuje da si zvao/la. Ne želiš li da se
broj telefona BRIS-a vidi na listi posljednjih pozvanih brojeva u tvojem telefonu, možeš broj obrisati s liste.

Ko pomaže djeci
i ko ih štiti?

P

ostoje mnogi državni organi koji
pomažu djeci i štite ih. Uvijek
trebaš ispričati što si doživjeo/
doživjela kada razgovaraš s osobom iz nekog državnog organa.
Oni te moraju saslušati i pomoći ti ako
ispričaš da ti je neko učinio nešto nažao
ili se zbog nekoga osjećaš loše. Možeš
razgovarati i s nekim iz službe socijalne
zaštite, s nekim na psihijatriji za djecu i
mlade (BUP), s nekim iz dječje kuće (Barnahus) ili s nekim iz policije.

SLUŽBE SOCIJALNE ZAŠTITE
POSTOJE U SVIM OPĆINAMA
Službe socijalne zaštite postoje u svim
općinama u Švedskoj i staraju se da
dobiješ podršku i zaštitu ako si vidjeo/
vidjela ili doživjeo/doživjela nasilje. Ako
socijalna služba sazna da si doživjeo/

doživjela nasilje ili da se ne osjećaš
dobro, mora utvrditi kakva ti je pomoć
potrebna.

PSIHIJATRIJA ZA DJECU I
MLADE (BUP) MOŽE POMOĆI

Postoje različiti razlozi da se dijete obrati
BUP-u. Razlog može biti, na primjer, to
što se dijete osjeća loše nakon što je
doživjelo krivično djelo. U BUP-u rade
osobe koje su naviknute razgovarati s
djecom koja se ne osjećaju dobro.

je potrebno, u sigurnoj dječijoj kući
moguća je i posjeta ljekaru.

POLICIJA ISPITUJE
KRIVIČNO DJELO

Ako si doživjeo/doživjela krivično djelo,
dobro je to prijaviti policiji. Policija tada
ispituje šta se dogodilo. Ako ti je nešto
nažao učinio neko od članova obitelji,
policija će to ispričati službi socijalne
zaštite, kako bi ti i oni mogli pomoći.

www.Jag vill veta.se

U DJEČJOJ KUĆI (BARNAHUS)
MOŽEŠ PRIČATI O ONOME
Na www.jagvillveta.se možeš pročitati
ŠTO SE DOGODILO
više o različitim krivičnim djelima, o
U mnogim većim gradovima postoji
dječja kuća (Barnahus). Djeca tamo mogu
otići i ispričati policiji i socijalnoj službi
da im je neko učinio nešto nažao. Ako

podršci i pomoći, kao i o tome kakav je
osjećaj kada neko doživi krivično djelo.
Tu se nalaze i priče i savjeti druge djece
koja su doživjela krivična djela.

Ovdje se
možeš javiti
telefonom
ili poslati
mail:

NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Organizacija za zaštitu prava djeteta
u društvu (Barnens Rätt I Samhället,
BRIS) BRIS-telefon: 116 111
www.bris.se, www.barnperspektivet.se
Državni savez dežurnih službi za
pomoć žrtvama krivičnog djela
(Brottsofferjourernas
Riksförbund, BOJ)
Dežurni telefon: 0200-21 20 19
unga@boj.se, www.ungaboj.se
Organizacija za pomoć djeci
(Rädda Barnen)
Tel: 08-698 90 00
info@rb.se
www.rb.se
Dežurna služba za djevojke
- Tjejjouren.se

DRŽAVNI ORGANI I DRUGE
INSTANCE

Povjerenik za djecu i učenike pri
Školskoj inspekciji (Skolinspektionen, BEO)
Tel: 08-586 080 00
beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
Policija
Tel: 114 14
U hitnim situacijama pozovite: 112
www.polisen.se
Savjetovališta za mlade 			
(Ungdomsmottagningar)
Kontakt podaci svih lokalnih savjetovališta
za mlade postoje na: www.umo.se
Služba socijalne zaštite
(Socialtjänsten) www.skl.se
Klikni na Kommuner och landsting (Općine
i kotarske skupštine), gdje se nalaze kontakt
podaci socijalne službe u tvojoj općini.
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Državni organ za zaštitu žrtava
krivičnog djela (Brottsoffermyndigheten) je državni organ čiji je
posao olakšati djeci i odraslima
koji su doživjeli krivično djelo.

brottsoffermyndigheten
Box 470, 901 09 Umeå
Tel: 090-70 82 00
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se

Na www.jagvillveta.se vi,
koji ste mlađi od 18 godina,
možete čitati o svojim pravima,
o podršci i o tome kako teče
sudski postupak.

