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Stödverksamheterna för brottsoffer behöver bli mer
målinriktade i EU
Ett resursstarkt, välriktat stöd till brottsoffer är avgörande för att
brottsoffren ska få tillgång till rättslig prövning för det lidande de har
utsatts för och för att deras rättigheter ska tas tillvara. I dag publiceras
den första omfattande utvärderingen av stödverksamheterna för
brottsoffer i EU, och EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) kan
konstatera att även om det har skett förbättringar finns det fortfarande
utmaningar kvar för många medlemsstater.
”Brottsoffren måste få stöd både före, under och efter det straffrättsliga
förfarandet – och det handlar inte bara om juridiskt stöd, utan även om stöd på
det psykologiska och känslomässiga planet”, säger FRA:s direktör Morten
Kjaerum. ”Inom tio månader ska EU:s medlemsstater ha införlivat EU:s
brottsofferdirektiv i den nationella lagstiftningen och fortfarande återstår det
mycket att göra.”
I rapporten presenterar FRA några förslag på hur brottsofferstödet i EU skulle
kunna effektiviseras. Några exempel:


EU:s medlemsstater behöver säkerställa att det finns målinriktade
stödverksamheter som traumastöd och rådgivning för brottsoffer med
specifika behov, t.ex. brottsoffer med funktionsnedsättning, brottsoffer
som utsatts för sexuellt våld samt irreguljära migranter som har blivit
utsatta för brott.



EU:s medlemsstater måste säkerställa att de följer brottsofferdirektivets
krav i fråga om utbildning av poliser och domstolspersonal samt
tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra dessa åtgärder.



Byråkratiska hinder bör undanröjas för att brottsoffer som är parter i
straffrättsliga förfaranden ska kunna få rättshjälp på samma sätt som de
tilltalade nu får.



Medlemsstaterna bör införa åtgärder för att se till att brottsoffer får
tillgång till information om sina rättigheter och tillgängliga
stödverksamheter samt relevant information om sitt ärende.



För att uppmuntra fler brottsoffer att träda fram och rapportera brott bör
EU:s medlemsstater se till att informationen om brottsofferstöd är
lättillgänglig hos alla myndigheter och offentliga inrättningar som
brottsoffer kommer i kontakt med, t.ex. hälso- och sjukvården.
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En genomgående slutsats i FRA:s undersökningar är att underrapportering utgör
ett omfattande hinder för att brottsoffer ska få fullständig tillgång till sina
rättigheter. Målinriktade och praktiskt inriktade system för brottsoffersstöd är en
viktig del i varje strategi för att höja förtroendet för myndigheter och öka
rapporteringsgraden, något som krävs för att förbättra arbetet med att utreda
och lagföra brott. I det här sammanhanget är brottsofferdirektivet, dvs.
direktivet om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för
stöd till och skydd av dem, ett stort steg framåt. Medlemsstaterna ska ha
genomfört bestämmelserna i det direktivet senast den 16 november 2015.
Brottsofferstöd är nära knutet till FRA:s övriga arbete om tillgång till rättslig
prövning, diskriminering och hatbrott, i synnerhet resultaten från byråns
omfattande undersökningar om de personer som oftast utsätts för brott.
Resultaten av detta arbete redovisas bland annat i publikationer som hbtrapporten, undersökningen om diskriminering av och hatbrott mot judar och
undersökningen om våld mot kvinnor.
När det gäller dagens rapport har FRA samlat in uppgifter från samtliga 28
medlemsstater för att tillhandahålla information och analyser om de förfaranden
som i nuläget tillämpas på nationell nivå. Som framgår av publikationen har
medlemsstaterna visserligen många utmaningar framför sig, men det har också
hänt en hel del positivt. I rapporten redovisas många av dessa lovande metoder.
Några exempel:


I en del EU-medlemsstater – som Belgien, Estland och Finland – bedriver
brottsofferorganisationer sin verksamhet antingen direkt på
polisstationerna eller också alldeles i närheten, vilket gör att det blir
lättare att hänvisa folk dit.



I flera medlemsstater, däribland Danmark, Polen och Storbritannien, får
stödverksamheterna för brottsoffer medel från en fond som personer som
har dömts för brott betalar till.



I vissa medlemsstater, som Spanien och Sverige, har det tagits fram
särskilda appar som innehåller information om rättegångsförfarandet samt
adress- och kontaktuppgifter.

Läs rapporten: Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for
victims (brottsoffer i EU: omfattningen och typen av stöd till brottsoffer)
Brottsofferdirektivet är en del av det större brottsofferpaketet. Det här paketet
omfattar ytterligare två rättsakter som kommer att träda i kraft den 11 januari
2015 och ska säkerställa att brottsoffer som får skydd i ett EU-land kommer att
vara berättigade till liknande skydd i en annan medlemsstat.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu
Tfn: +43 1 580 30 642
Information till redaktionen:
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Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har i
uppdrag att ge faktabaserad rådgivning åt beslutsfattare i EU och i
medlemsstaterna och på så sätt bidra till mer informerade och
målinriktade diskussioner och politiska beslut om grundläggande
rättigheter.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU om fastställande av
miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av
dem.
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