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Barn måste kunna vara målsägare

Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli målsägare. Det är ett
sätt att synliggöra det utsatta barnets position och behov.

Justitieminister Beatrice Ask vill skärpa straffet för allvarliga våldsbrott, med
tyngdvikt på mord. Bland de omständigheter som i framtiden ska tala för
livstids fängelse nämns till exempel ”att brottet har förövats inför ögonen på
närstående till offret, till exempel offrets barn".

Rädda Barnen har länge fört fram att det har allvarliga konsekvenser för ett
barn som bevittnar våld mot en närstående. Sedan 2006 har barn som
bevittnat våld mot en närstående rätt till brottsskadeersättning. I praktiken är
det dock väldigt få barn som får ersättning.

Ett av problemen är att barnet inte själv kan vara målsägare, utan blir aktuellt
först om det nämns i en dom mot en närstående. Om det skulle rubriceras
som brott att utsätta någon för att bevittna våld, så skulle barnet själv bli
målsägare. Barnet får då också rätt till ett eget målsägarbiträde som kan
hjälpa till och ta tillvara barnets intressen.

Vi hoppas att regeringen ser sambandet mellan uppfattningen att det är
försvårande för förövaren att utsätta någon för att bevittna våld – och det
som borde vara uppenbart numera – att det är ett brott i sig att utsätta ett
barn för detta. Gör det möjligt för barn som bevittnat våld att själva bli
målsägare. Det är ett sätt att synliggöra det utsatta barnets position och
behov.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se
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