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Rddda Barnens svar pd remissen Straffrdttsligt skydd for barn som
bevittnar brott mellan ndrstdende samt mot uppmaning och
annan psykisk paverkan att bega sjdlvmord (SOU 2019:32)
Radda Barnen har beretts tillfdlle att Idmna synpunkter pa betankandet Straffrattsligt skydd for barn som
bevittnar brott mellan ndrstaende samt mot uppmaning och annan psykisk paverkan att bega sjalvmord (SOU
2019:32).

Sammanfattnjng
Radda Barnen valkomnar forslaget om att det gors straffbart att utsdtta ett barn for att bevittna vald i nara
relation. Det ar en fraga som vi tillsammans med manga andra barnrdttsorganisationer har drivit Idnge. Radda
Barnen anser att utredningen har gjort ett grundligt utredningsarbete och att betankandet ar vdlskrivet och
med ett tydligt barnrattsperspektiv.
Radda Barnen tillstyrker forslagen i sin helhet men lamnar foljande kommentarer
Radda Barnen anser att barnfridsbrottet bor omfatta barns upplevelser av vald och inte enbart
bevittnande. Barn registrerar vald med bade syn-, horsel- och kanselintryck. Kdnselintrycket dr i dessa
situationer minst lika skrammande som de direkta syn- eller horselintrycken.
Rddda Barnen understryker vikten av att den sarskilda foretradaren for barn har sdrskild utbildning om
barns rattigheter, barns utsatthet for vald och overgrepp och hur man kommunicerar med barn i olika
aldrar och utvecklingsstadier.
Rddda Barnen ser ett behov av att rattsprocessen blir mer barnanpassad och att yrkesverksamma inom
hela rattskedjan far okad kunskap om barns rattigheter.
Radda Barnen anser att fragan om hur barns behov av stod i samband med olika rattsprocesser kan
tillgodoses pa basta satt behover utredas vidare.
R.adda Barnen anser att barnahusens verksamhet behover lagregleras sa att alla barn som drabbas av
vald far ett likvdrdigt och samordnat stod utifran barnets basta i hela landet.
Radda Barnen anser att regeringen noga behover folja utvecklingen av handldggningstider inom
rattssystemet och dven se over mojligheten att minska tidsfristen for handlaggning av brott mot barn.

Rddda Barnen tillstyrker att det gors straffbart att utsdtta barn for att bevittna
vald mellan ndrstdende
Radda Barnen tillstyrker forslaget om att det gors straffbart att utsatta ett barn for att bevittna en brottslig
gdrning i nara relation. Forskning visar tydligt att barn som upplever vald riskerar allvarliga negativa
konsekvenser - for det psykiska maendet, relationer och skolgang - och att konsekvenserna kan bli livslanga.
Detta gdller oavsett om barnet blir direkt utsatt for vald eller om barnet lever med vald i hemmet. Forlusten av
trygghet, tillit och fortroende samt radslan och smdrtan ar ofta lika stor. Rddda Barnen anser att ratten att
vaxa upp i frihet fran vald och krankningar ar sarskilt skyddsvdrda intressen och att det darfor dr befogat med
ett straffrdttsligt skydd. Radda Barnen instammer med utredningens konstaterande att barn som bevittnat vald
idag inte blir synliggjorda och foremal for insatser utifran en stallning som brottsoffer for egen rdkning av
socialtjanst, hdlso- och sjukvard, polis och andra instanser. Radda Barnen tror ocksa att en kriminalisering kan
fa en normerande effekt och medfora en strangare syn pa att utsatta barn for att uppleva vald mellan
narstaende.

Barnfridsbrott uti'frdn en hederskontext
Utredningen har sdrskilt lyft barn som upplever vald inom en hederskontext, vilket ar positivt. Inforandet av ett
barnfridsbrott oppnar for att barn som lever med hedersrelaterat vald mellan narstaende kan bli synliggjorda i
hogre utstrackning av samhdllet. Radda Barnen vill dock betona att for barn vars anhoriga blir direkt utsatta
for vald i en hederskontext kan det vara extra svart att berdtta om detta for utomstaende, inte minst
rattsvdsendet. Den unge kan ha sett begrdnsningar, ryktesspridning, isolering/uteslutning fran familj, tvangsgifte,
fysiskt och psykiskt vald inom familjen och det ar ett hot att allt detta kan handa den unge sjalv om den inte
foljer pabjudna regler eller berattar for utomstaende. Dessa barn utsatts av ett tryck fran fler an valdsutovaren
och konsekvenserna kan bli stora.
Av den motiverande texten framgar att utifran barnets perspektiv kan offer for grundbrottet och
garningsperson vara t.ex. fordldrar, nya partner till fordldrar, syskon eller andra nara slaktingar (s. 192).
Hedersrelaterat vald och fortryck handlar om att valdet och fortrycket sker via slakten, som kan vara kusin,
mor och farforaldrar och aven avldgsna sldktingar i hemlandet. For att inte riskera en for sndv definition anser
Radda Barnen att personkategorierna tydligare behover exemplifieras utifran en hederskontext, t.ex.
morbror/farbror, faster/moster och kusin.
Barn med intellektuell funktionsnedsattning
Av forfattningskommentaren framgar att straffbestammelsen ska vara tilldmplig aven da barnet pa grund av
lag alder eller av andra orsaker inte kan beratta om sina upplevelser. For straffansvar ska da krdvas att det
gar att faststdlla att barnet har varit ndrvarande vid garningen pa ett sadant sdtt att det objektivt gar att dra
slutsatsen att barnet sett eller hort garningen. R.adda Barnen vill sdrskilt framhalla att barn med en intellektuell
funktionsnedsattning dr sdrskilt utsatta da de bade kan ha svart att forsta vad vald ar och ha svart att uttrycka
sig. Det dr viktigt att straffansvar kan komma ifraga dven om barnet pa grund av olika funktionsnedsattningar
inte kan uttrycka eller bevisa pa vilket sdtt upplevelsen av valdet har paverkat hen.
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Radda Barnen anser att barnfridsbrottet bor omfatta barns upplevelse av vdld inte enbart bevittnande
Enligt utredningens forslag ska endast bevittnande av vald mellan ndrstaende inga i barnfridsbrottet, dvs. barnet
ska ha sett eller hort gdrningen. Det innebar att da ett barn upplever vald i hemmet pa andra sdtt an genom
att se eller hora valdshandlingen, t.ex. genom att barnet ser fysiska skador pa sin foralder, har ett sonderslaget
hem, eller befinner sig i ett annat rum nar valdshandlingarna sker (utan att se eller hora), kommer detta inte
att anses vara ett brott. Barns direkta upplevelser av vald mellan fordldrar bestar oftast av syn-, horsel- och
kanselintryck. Barns omedelbara upplevelser av valdet dr i dessa situationer minst lika skrammande oavsett
vilket sinne som fornimmer valdet. Att stalla krav pa att barnet ska ha hort eller sett valdet kommer att satta
barnet i en mycket svar situation da hen maste kunna skilja pa med vilket sinne som hen har uppfattat valdet.
"bara"
valdet med kanslointryck? Kravet pa att barnet
Horde barnet verkligen valdet eller uppfattade barnet
ska ha sett eller hort valdet kan ocksa leda till att valdsutovare valjer att satta pa barnet horlurar eller
"strategier
beskrivs av barn
liknande for att undvika att barnet ska kunna sagas ha bevittnat valdet. Sadana
som mycket traumatiska eftersom barnet ar fullt medveten om vad detta innebar, dvs. vad som kommer att
ske.
Utredningen for ett resonemang kring avgrdnsningen i forhallande till legalitetsprincipen och vikten av att inte
lagga fram ett forslag som bedoms vara for diffust i definitionen av det agerande som ska kriminaliseras. Det dr
sjalvklart viktigt att sdkerstalla tilldmpbara straffbestdmmelser med hog forutsdgbarhet. Radda Barnen vill dock
framhalla barnets intressen och rattssakerhet och forordar att barnfridsbrottet bor omfatta barns upplevelse
av vald med savdl syn-, horsel- som kanslointryck. Det ska vara tillrackligt att barnet har befunnit sig i
omedelbar narhet till valdshandlingen, t.ex. i bostaden eller att barnet kan se spar av valdet i efterhand, t.ex. i
form av skador pa egendom eller pa den narstaende. Rddda Barnen anser ddrfor att begreppet bevittna ska
"uppleva".
Det ger ett mycket starkare straffrattsligt skydd for barnet och satter inte
ersdttas med begreppet
lika stark press pa barnet att kunna precisera med vilket sinne hen uppfattade valdet. En sadan konstruktion
ger aven ett starkare skydd for de barn som pa grund av olika funktionsnedsattningar inte kan beratta om sina
upplevelser eller uttrycka pa vilket satt upplevelsen av valdet har paverkat hen.

Fler atgdrder behovs for att stodja barn som upplever vald i hemmet
Artikel 39 i barnkonventionen stdller krav pa staterna att vidta atgdrder for att hjdlpa barn som har utsatts for
nagon form av vald eller overgrepp. De grundldggande principerna i barnkonventionen krdver att sadana
atgarder ska vara tillgdngliga for alla barn som har drabbats, utan atskillnad, och att barnets basta maste
komma i frdmsta rummet. Rddda Barnen vill understryka att det behovs en rad atgdrder utover kriminalisering
for att ge de barn som upplever vald i hemmet den hjdlp och det stod som de har rdtt till. Att barnet genom
kriminaliseringen blir en del av rattsprocessen mot en foralder eller en annan narstaende, forsatter barnet i en
situation som pa flera satt kan vara svar att hantera. Samhdllet maste darfor agera snabbt och samlat for att
se till att barnets rdttigheter och behov tillgodoses.
Barnets ratt till skydd, stod och rehabilitering behover stdrkas
Som en foljd av den foreslagna straffbestdmmelsen om barnfridsbrott kommer antalet brottsutredningar som
omfattar barn som dr malsagande att oka. Det staller an hogre krav pa att socialtjdnsten och hdlso- och
sjukvarden finns tillganglig och tillgodoser barnets rdtt till skydd, stod och rehabilitering saval fore, under och
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efter rattsprocessen. Manga barn, familjer och professionella som Rddda Barnen moter berattar om att stod
och behandling inte paborjas nar brottsutredningen drojer. Detta mot bakgrund av att sjukvard eller andra
aktorer inte vill stora en pagaende brottsutredning, eller for att barnets situation inte anses vara tillrdckligt
stabil for att en behandling ska kunna genomforas. Radda Barnen anser att det ar av storsta vikt att de olika
aktorer som arbetar med barn utsatta for vald, sa som socialtjanst, halso- och sjukvard, polis och aklagare, har
en god samverkan utifran barnets basta. Detta sker ofta nar det finns ett barnahus, dock saknas fortfarande
barnahus i stora delar av Sverige.
Rdttsprocessen behover genomfdras med storsta skyndsamhet
Det ar ocksa mycket viktigt att rattsprocessen genomfors med storsta skyndsamhet. Det ar en forutsattning
bade for att minska barnets lidande och for att barnets fortroende for rdttsvdsendet och vuxenvarlden inte ska
skadas. Rddda Barnen har sedan flera ar regelbundet granskat aklagarmyndighetens stadstik over hur lang tid
det tar fran polisanmdlan till att en aklagare fattar ett beslut om eventuellt atal i arenden dar ett barn
misstanks ha utsatts for ett allvarligt brott. Vara granskningar visar att en tredjedel av barnen far vanta
betydligt langre an de 90 dagar som lagen foreskriver att det far ta. Vi ser ocksa stora skillnader mellan olika
aklagarkammare i Sverige, ddr glesbygd och norra Sverige verkar ha storst svarigheter att hantera dessa
arenden skyndsamt. Det ar sarskilt allvarligt eftersom socialtjansten och halso- och sjukvarden har mindre
resurser och lagre tillganglighet i glesbygden.
Rdttsprocessen behdver barnanpossas
Utredningen uppskattar att cirka 4 000 barn per ar kommer att horas med anledning av misstanke om
barnfridsbrott. Det innebdr att fler barn kommer att bli involverade i rattsprocesser. Radda Barnen vill betona
att dessa utredningar masie utredas sa barnvanligt som mojligt. Det finns ett stort behov av att utveckla
rdttsprocessen sa att den blir mer barnanpassad och att yrkesverksamma inom hela rattskedjan far okad
kunskap om barns rattigheter. Enligt savdl riktlinjer fran Europaradets ministerkommitte som fran
Barnrattskommitten ska yrkesverksamma som kommer i koniakt med barn fa nodvdndig utbildning i barns
rattigheter och behov i olika aldersgrupper. Yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn ska ocksa
utbildas i att kommunicera med barn i alla aldrar och utvecklingsstadier samt med barn i sdrskilt utsatta
situationer (se Barnrdttskommittens allmdnna kommentar nr 12 (2009) Barnets ratt att bli hord och Riktlinjer
fran Europaradets ministerkommitte for ett barnvanligt rattsvasende). Barnahus ar ett steg i ratt riktning for
att tillforsakra att barn som har utsatts for brott far ett gott bemotande.

Det behovs en ny straffrdttslig bestdmmelse om misshandel av barn
Enligt ardkel 19 i barnkonvendonen ska konventionsstaterna vidta alla lampliga lagstiftningsatgdrder for att
skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt vald. R.adda Barnen anser att utredningens forslag ar ett
stort steg framat for att starka rattigheterna for barn men att det kravs ytterligare lagstiftningsatgarder.
Radda Barnen anser t.ex. att det behover inforas en ny bestdmmelse om misshandel av barn i brottsbalken som
ar forenlig med artikel 19 i barnkonventionen och det s.k. agaforbudet i 6 kap. 1 §foraldrabalken (FB).

Konsekvenser for barn i arenden om vardnad, boende och umgange
Radda Barnen vill erinra om betydelsen av att den nya lagstiftningen och barnets status som brottsoffer far
genomslag i tillampningen av annan lagstiftning, t.ex. i fragor om vardnad, boende och umgange. Ratten till
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skydd ar enligt barnkonventionens artikel 6 och 19, sarskilt starkt i barnets hem och innebar att barnet ska
skyddas fran alla former av vald nar barnet ar i foraldrarnas vard. Enligt foraldrabalken ska barnets bdsta vara
avgorande for alla beslut om vardnad, boende och umgange. 1 bedomningen ska det sarskilt vagas in om det
foreligger en risk for att barnet eller annan familjemedlem utsatts for overgrepp eller far illa pa annat sdtt (6
kap. 2 a § FB). Trots att hansyn ska tas till barnets vilja sa ar det mycket svart for ett barn att vdgra traffa sina
foraldrar. Foraldraratten ar enligt tradition mycket stark i svensk lag och det krdvs mycket starka bevis for att
en foralder ska bedomas som olamplig for umgange med sina barn. 1 realiteten kan det innebara att barn
tvingas till umgdnge med den foralder som kan vara forovaren. 1 fall dar ena foraldern skyddar barnetfran den
valdsutovande fordldern kan hen dessutom bedomas som mer oldmplig, pa grund av samarbetssvarigheter, an
den fordlder som utovar valdet. Detta i sig skapar en dubbel utsatthet for barnet som dr oacceptabel. Det ar
Radda Barnens forhoppning att barnets status som brottsoffer i de fall barnet upplevt vald mellan narstaende,
kan leda till att barnets behov av skydd uppmarksammas mer och fa storre betydelse i socialnamndernas och
domstolarnas riskbedomningar. Barnets ratt att fa valja umgange och barnets basta bedomningar maste fa en
betydligt starkare stdllning i arenden om vardnad, boende och umgange.
Radda Barnen vill i sammanhanget aven uppmarksamma behovet av lagstiftningsatgarder for att i praktiken
mojliggora en snabb vardnadsoverflyttning nar en vardnadshavare har dodat eller allvarligt skadat den andra
foraldern. Idag drojer det ofta lang tid innan en overflyttning sker, ofta for att det for tillfdllet saknas en lamplig
person som dr villig att ata sig uppdraget som sarskilt forordnad vardnadshavare. Ur ett barnrdttsperspektiv ar
det givetvis oacceptabelt att en foralder kvarstar som vdrdnadshavare for barnet i en sadan situation. Rddda
Barnen anser att regeringen snarast ska ga vidare med det forslag som 2014 ars vardnadsutredning lamnade i
sitt slutbetdnkande Se barnet! (SOU 2017:6), dvs. att det ska vara mojligt att flytta over vardnaden till en
tillfallig vardnadshavare i avvaktan pa att en sdrskiltforordnad vardnadshavare utses.

Rddda Barnen tillstyrker utvidgningen av uppdraget som sarskild foretrddare for
bam
Radda Barnen tillstyrker forslaget om att uppdraget som sarskild foretradare for barn utvidgas till att aven ta
tillvara barnets rdtt i angeldgenheter som ror verkstallighet for utbetalning av skadestand och ansokan om
brottsskadeersattning. Radda Barnen tillstyrker aven att lagtexten fortydligas sa att det framgar vad uppdraget
som sdrskild foretradare innefattar. En forutsattning for att barnet ska ges rimliga forutsattningar att vara
delaktig i processen ar att barnet far information pa ett begripligt satt och far mojlighet att stdlla fragor och
framfora sina asikter. Enligt 5 §lagen (1999:997) om sarskild foretrddare for barn, far endast den som pa grund
av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper ar sarskilt lamplig for uppdraget forordnas. 1
Barnafrids slutrapport Utvardering av Karnahus 2019 framgar att flera barnahus lyfter fram problem med hur de
sarskilda foretrddarna utfor sitt uppdrag. Radda Barnen vill understryka vikten av att den sarskilda
foretradaren har sdrskild utbildning om barns rattigheter, barns utsatthet for vald och overgrepp och hur man
kommunicerar med barn i olika aldrar och utvecklingsstadier. Domstolarna maste vid bedomningen av vem
som ska utses som sarskild foretradare sakerstalla kravet pa sarskild lamplighet.
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Radda Barnen anser att mojligheten att infora en ny form av ombud for barn i
rattsprocesser bor utredas
Radda Barnen delar utredningens bedomning att detfinns stora luckor for tillvaratagande av barns ratt utanfor
det omrade som omfattas av den sdrskilda foretradarens uppdrag. Uppdraget som sarskild foretradare ar
inriktat pa att skapa goda forutsdttningar for att utreda misstankar om brott mot ett barn. Det ligger daremot
utanfor uppdraget att fatta beslut om sociala insatser och vard for ett barn. Idag ar det vardnadshavaren som
ansvarar for att tillgodose ett barns vardbehov. Som utredningen konstaterar finns det dock ett behov av att
nagon utomstaende kan trada in i vardnadshavarnas stalle och besluta i vissa omsorgsbeslut som till exempel
vissa vardinsatser och krisstod. Barn har rdtt till stod och rehabilitering och ska inte behova vanta pa till
exempel krisstod i en svar situation for att gdrningspersonen vill forhindra detta. Den mojlighet socialndmnden
har att bestamma om insatser till ett barn trots att endast en av vardnadshavarna har samtyckt till det (6 kap.
13 a § FB), tdcker inte upp i alla situadoner. Foraldrar som sjalva har utsatts for vald kan ha en forsamrad
formaga att se till att barnet far stod och hjalp.
Rddda Barnen anser, i likhet med utredningen, att fragan om hur barns behov av stod i samband med
rdttsprocessen kan tillgodoses pa basta satt behover utredas vidare. Rddda Barnen delar utredningens
bedomning att en sadan utredning bor ha ett brett uppdrag och aven utreda forutsattningarna for att ge barn
rdtt till ett eget ombud i vardnadskonflikter. Ratten att komma dll tals som barn har i vardnadsmal idag
innebdr att barnet dr beroende av att nagon annan aktor i processen sakerstdller att dess perspektiv kommer
fram. FN:s kommitte for barnets rattigheter (barnrattskommitten), har i sina slutsatser till Sverige ar 2015
menat att ratten att komma till tals ar otillrackligt genomford i praktiken, sarskilt ndr det galler bl.a. vardnad,
boende och umgange och utredningar inom socialtjdnsten. Barnrdttskommitten rekommenderar Sverige att
vidta rattsliga atgdrder som erkanner barnets ratt att komma till tals i rdttsliga forfaranden. Radda Barnen
moter manga barn som upplever att de inte blivit lyssnade pa av socialtjdnsten och domstol i samband med
arenden som ror vardnad, boende och umgdnge, och att deras vilja inte blivit beaktad. Barn berattar ocksa att
de inte fatt tillracklig information om sina rattigheter och skyldigheter i samband med foraldrars tvister om
vardnad, boende och umgange. Det ar R.adda Barnens uppfattning att ett ombud for barn skulle gora stor
skillnad for barns mojligheter att utova sina rdttigheter och starka barnets stdllning i vardnadsdrenden
avsevart.

Skadestand och brottsskadeersdttning
Utredningen kommer till slutsatsen att ett slopande av ratten till sarskild brottsskadeersattning for bevittnande
inte kommer att forsdtta de drabbade barnen i ett sdmre lage. Utredningen menar att det snarare ar sa att
den foreslagna straffbestammelsen kommer att ha ett vidare tillampningsomrade dn regleringen om sdrskild
brottsskadeersattning for bevittnande. Radda Barnen vill framhalla att det ar oerhort viktigt att ett avskaffande
av brottsskadeersattningen for bevittnande inte far leda till att vissa barn som tidigare varit berattigade till
ekonomisk kompensation nu blir utan. R.adda Barnen anser darfor att Brottsoffermyndigheten bor ges i
uppdrag att folja upp effekten av lagandringen.
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Det behovs en nationell styrning av barnahusen
Rddda Barnen delar utredningens bedomning attfragan om reglering och styrning av barnahusens verksamhet
behover utredas sarskilt. I Barnafrids slutrapport Utvardering av Barnahus 2019 framgar att det finns omraden i
Sverige dar barn saknar tillgang till barnahus. Det saknas barnahus i sodra Sverige, men framforallt i norra
Sverige. Likvardigheten over landet varierar ocksa pa sa satt att resurserna pa de befintliga barnahusen
varierar kraftigt. Det dr oacceptabelt att barn som utsatts for vald har helt olika villkor beroende pa var de
bor i Sverige. Barn ska ha samma rattigheter i hela landet, och alla barn ska ha tillgang till ett barnahus av bra
kvalitet om de utsdtts for valdsbrott. Radda Barnen anser att barnahusens verksamhet behover lagregleras sd
att alla barn som drabbas av vald far ett likvardigt och samordnat stod utifran barnets basta.

Regeringen behover folja utvecklingen av handldggningstiderna i rattssystemet
Utredningen bedomer att kostnaderna for inforandet av barnfridsbrottet inte blir storre dn att de kan rymmas
inom Sveriges domstolars, Aklagarmyndighetens, Polismyndighetens och Brottsoffermyndighetens nuvarande
anslag (s. 262). Skyndsamhetskravet pa grund av minderarig malsagande enligt 2 a §
forundersokningskungorelsen kommer att omfatta barnfridsbrott av normalgraden men inte mindre allvarliga
brott. R.adda Barnen har under atta ars tid visat att barn som utsatts for allvarliga brott far vanta betydligt
langre tid dn de 90 dagar som forundersokningskungorelsen kraver. Vara analyser visar att det handlar om en
tredjedel av barnen men att skillnaderna dr stora over landet. Det betyder att rattstillampningen inte ar
likvdrdig for barn som misstanks ha utsatts for brott. Langa handldggningstider riskerar att bade forvarra
barnets halsa samt barnets mojlighet till skydd, stod och behandling. Radda Barnen anser att regeringen noga
behover folja utvecklingen av handldggningstider inom rattssystemet och aven se over mojligheten att minska
tidsfristen for handlaggning av brott mot barn (Radda Barnen, Rapport 2018 - Ndr forundersokningen drar ut pa
tiden).

Rddda Barnen tillstyrker forslaget om en ny straffbestammelse om uppmaning att
bega sjdlvmord
Radda Bamen tillstyrker forslaget om en ny straffbestdmmelse om uppmaning och annan psykisk paverkan att
bega sjdlvmord. Rddda Barnen ser positivt pa att utredningen sarskilt lyft situationen for barn och unga som
upplevei>/<il^"Ihom-err<l}ederskontext. For dessa barn och unga kan sjalvmord vara arrangerade, patvingade
"Det
ar mitt liv!" framgar bl.a. att sjalvmordstankar dr
e^e^be^.Qf^[v/nar\t. A')' Allmanna Barnhusets rapport
hogi;e/'h,0's u^g^il som \r\^ far vdlja sin framtida partner.
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