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Kulturdepartementet

Brottsofferjouren Sverige
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Ansökan från Brottsofferjouren om medel för att stärka stödet till
deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och
hat

Regeringens beslut

Regeringen beviljar Brottsofferjouren Sverige 800 000 kronor för att
utveckla verksamheten genom interna aktiviteter i syfte att stärka
jourverksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat i
samband med att de deltar i det offentliga samtalet. Målet är att
Brottsofferjouren ska utveckla det stöd som organisationen kan ge till
personer som utsätts för hot och hat. Arbetet ska ske dels genom den
nationella telefoncentralen, dels genom lokala brottsofferjourer.
Medlen ska användas för att säkerställa Brottsofferjourens
kompetensutveckling på området genom interna utbildningsinsatser samt för
extern kommunikation om organisationens utveckling av kompetensen inom
området. Brottsofferjouren ska i sitt utvecklingsarbetete samråda med bl.a.
Brottsoffermyndigheten och särskilt beakta myndighetens uppdrag att ta
fram ett utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det
demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och
hat.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och
demokrati, anslagspost 20 – del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober
2017. Brottsofferjouren ska redovisa till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 1
november 2018. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som
Brottsofferjouren har vidtagit för att i större utsträckning kunna tillgodose
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behoven för aktuell målgrupp. Vidare ska också rapportering ske av antalet
hjälpsökande i denna målgrupp som kontaktat Brottsofferjouren. Medel som
inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 november
2018.
Ärendet

Brottsofferjouren inkom i juni 2017 till regeringen med en ansökan om
medel med syfte att stärka organisationens möjligheter att ge stöd till
samhällsdebattörer och opinionsbildare som utsätts för hot och hat i
samband med att de deltar i det offentliga samtalet (Ku2017/01578/D).
Skäl för regeringens beslut

Det demokratiska samtalet måste värnas. Regeringen beslutar denna dag om
en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat
med inriktning på att stärka arbetet med att förebygga förtroendevaldas,
journalisters och konstnärers utsatthet för hot och hat. Vid sidan av dessa
aktörer är det även vanligt att personer verksamma inom organisationer i det
civila samhället samt enskilda individer som på egen hand deltar i det
offentliga samtalet utsätts för hot och hat.
Civila samhällets organisationer utgör ett viktigt komplement till
socialtjänstens samt rättsväsendets och andra myndigheters arbete på
området. Beslutet att bevilja Brottsofferjouren 800 000 kronor för att
utveckla och stärka verksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för
hot och hat sker inom ramen för handlingsplanens åtgärder.
Regeringen bedömer att Brottsofferjouren både genom sin nationella
telefoncentral och genom sina lokala brottsofferjourer som har god
spridning i landet kan bidra på ett värdefullt sätt till att stödja personer som
utsätts för hot och hat och därmed bidra till arbetet med att värna det
demokratiska samtalet.
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På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Johanna Granfors

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KRIM, PO
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kammarkollegiet
Konstnärsnämnden
Linnéuniversitetet
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
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