Pressrelease 2017-11-13

I fredags (10/11) tillkännagav statsminister Stefan Löfvén att regeringen kommer tillsätta en utredning
med förslag om att göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld eller andra
övergrepp i hemmet. För de myndigheter och organisationer som arbetat länge med barn som
bevittnat togs förslaget emot med glädje. Projektet SE BARNEN driver specifikt frågan om barnens
rättsliga status vid våld i hemmet och ser beskedet som ett historiskt steg framåt för att stärka barns
rättigheter.
- Att barnen blir juridiska brottsoffer och inte bara ses som vittnen till brott är avgörande för att
erkänna barnets lidande vid våld i hemmet. De länder som infört en liknande lagändring ser att
barnen hamnar mer i fokus och få bättre stöd av samhället, så det är glädjande att även Sveriges
regering nu prioriterar frågan, menar Emilie Tilstam, projektledare för SE BARNEN.
Frågan om barn som bevittnat våld har länge varit ganska dold i Sverige. Barn som varit med om våld
mot någon annan i hemmet men inte själva blivit slagna har setts som vittnen och inte som brottsoffer.
Det var första mot slutet av 1990-talet som frågan lyftes ordentligt, mycket tack vare ny forskning som
visade på problemets omfattning. Uppskattningsvis har vart tionde barn i Sverige varit med om våld i
hemmet och ofta mår de psykiskt lika dåligt som barn som själva blivit slagna. Ändå finns det idag
inget lagrum i brottsbalken som ger ett specifikt skydd åt de utsatta barnen. Förslaget innebär att
barnen blir målsägande i rättsprocessen med rätt till målsägandebiträde och skadestånd, rättigheter
de tidigare inte har haft.
Projektet SE BARNEN startade 2010 och har bland annat producerat de två dokumentärfilmerna My
life my lesson och Say Something, båda Kristallen-belönade för bästa dokumentärprogram. Filmerna
handlar om barn som bevittnat våld i hemmet och de har spridits brett i Sverige under många år.
Hittills har de setts av över en halv miljon bara i Sverige, och har visats för skolungdomar såväl som i
riksdagen.
- Vi gjorde filmerna för att bryta tystnaden. Trots problemets omfattning och allvar hamnar barn som
bevittnat våld ständigt i skymundan och vi kände oss tvungna att dela den berättelsen för att något
skulle hända, säger Oscar Hedin, producent för båda filmerna.
- Att som barn tvingas leva med våld i den egna hemmiljön är oerhört traumatiskt. Det är ohållbart att
skyddsnätet kring barnen har varit så svagt, så beskedet kommer inte en dag för sent, säger Emilie
Tilstam.
Länk till My life my lesson och Say Something. Pressbilder finns här.
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