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Lyckade seminarier
på Brottsofferdagen
Patrik Zanders:

”Det handlar bara om
att våga vara där,
finnas där”

Fredrik Thoms:

”Av samhället erbjuds
väldigt lite hjälp”

RAV:s syfte är att verka stödjande och opinionsbildande
för anhöriga och andra närstående till de som har dödats,
eller kan antas ha dödats. Genom RAV ska man få ett bättre stöd
från både omvärlden och samhället.
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iksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
(RAV) är en ideell organisation som startades
1996. RAV utgörs främst av personer som själva
är anhöriga eller på annat sätt är närstående till våldsdödade. Även människor som inte själva drabbats av
våldet är stödmedlemmar för att stötta verksamheten
och visa sitt ställningstagande mot våldet.
Organisationen är till för att stötta, samla kunskap
och bidra till gemenskap.
Det är få drabbade som vet vart man kan vända
sig med alla frågor som uppstår efter ett dödsbesked.
Bland våra medlemmar finns en uttalad längtan efter
gemenskap med andra människor som råkat ut för en
liknande händelse. RAV bidrar till just den gemenskapen men också med det sorgestöd som samhället
så ofta brister i. Ett stöd som vi anhöriga till brottsdrabbade så utomordentligt väl förtjänar.
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• Aktivt samla in och lyfta fram frågor, problembilder
och erfarenheter som anhöriga kan drabbas av.
• Göra anhörigas röster hörda i samhället och via medier, samt att vara anhörigas språkrör gentemot politiker och myndigheter.
• Verka opinionsbildande för att förbättra villkoren
för anhöriga till våldsdödade.
• Vara remissinstans vid utredningar och lagförslag
som berör våldsdödade och deras anhöriga.
• Utbilda resurspersoner för att förbättra bemötandet
av våldsdödades anhöriga och närstående.
• Bidra till gemenskap för anhöriga och andra närstående till våldsdödade.
RAV:s verksamhet bedrivs utifrån de värderingar
som slagits fast i FN:s och EU:s konventioner om
mänskliga rättigheter samt i FN:s brottsofferdeklaration.

Vi på RAV vill:
• Vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra
närstående till våldsdödade, inte bara i direkt anslutning till brottet utan även i den process som pågår till långt senare.
Omtanke har producerats i samarbete med elever på Borgarskolans medieutbildningar:
*UD¼VNIRUPRFK)RWRErik Brink, Elin Bäckström, Jesper Dellmerud, Johan Dixelius,
Simon Eriksson, Alexandra Eriksson, Soe Moo, Emilia Nilsson
Text och Foto:1SE+VYRHZEPP,ERREL+YWXEJWWSR7S½E,IPWMRK/EVMR,mKK
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Vad politikerna tycker
RPEURWWRFKVWUDII

D

en 7 juni 2018 träffade RAV representanter
från samtliga partier från justitieutskottet.
Syftet med mötet var att belysa den undermåliga hantering som sker av anhöriga till våldsdödade
samt undersöka partiernas politiska ställningar i
frågorna och vad de avser att göra åt situationen.
Sammanfattningsvis så har RAV bedömt svaren till
frågorna utifrån det fysiska mötet samt de svar som
respektive parti inkommit med. RAV har där utgått
från tydligheten i svaren och bedömt varje svar med
ett lågt (1), medel (2) och högt (3) värde utifrån vår

JA
1a)
F
2a)
F
3a)
F
4a)

F
5a)
F
6a)
F
7a)

F
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egen ambition att förbättra situationen för anhöriga till
våldsdödade. Det vill säga att ett parti som svarat ja på
en fråga, där RAV anser att det ska vara nej, ändå kan
få ett högt värde på svaret då det är väl argumenterat.
Samtliga partier anser att stödet för anhöriga till
våldsdödade är undermåligt och ambitionen för att
förbättra stödet varierar mellan partierna.
RAV har analyserat materialet djupare och redovisar
i tabelle här nedanför de olika partiernas ställning i förhållande till RAV.
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Guldsponsorer
Guldsponsor sedan 2014

Guldsponsor sedan 2018

Guldsponsor sedan 2014

Thomas Bodström
A DVO K AT BY R Å N

Guldsponsor sedan 2013

Guldsponsor sedan 2016

26 april – vår mörka dag

F

ör fyra år sedan fyllde Valter Rapp 20 år. Vad
ingen någonsin kunde föreställa sig, var att
han sju veckor senare skulle bli knivmördad.
Valter firade sin 20-årsdag tillsammans med sin familj
på en restaurant, intet anande att livet för en annan familj just då slogs i spillror.
Michael Gustafsson, 23 år,
blev skjuten med kulor som inte var avsedda för honom och
han avled några dagar senare
av sina skador. Denna mörka
dag möts vi, Valters mamma
och Michaels mamma, för att
hedra våra söner, trösta varandra och genomlida dagen.
Vi har träffats via RAV och
blivit nära sorgevänner, en
vänskap som ingen odrabbad
människa någonsin kan förstå. Lika mörk som vacker.

4

Både Valter och Michael lämnade efter sig syskon som resten av livet får bära en tung ryggsäck
full med saknad, smärta och sorg. Syskon som fått
den tuffaste starten på livet man kan tänkta sig, att
få sin älskade bror mördad. Bröder och systrar som
inte kan besöka sin döda
brors gravplats då det gör alltför ont.
Det sorgligaste av allt är att
samhället inte har något som
helst intresse av att fånga upp
dessa syskon, dom överges
när dom har som störst behov
av hjälp och stöd. Vi mammor, vi har i alla fall varandra.
Fyra år har passerat men
det känns som igår, 26 april –
denna mörka dag.
8I\X'EVMRE1SPMR
Annelie Gustafsson
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Fredrik miste sin
blivande sambo

F

ör några år sedan dog Fredrik Thoms blivande
sambo. Hon mördades av sin ex-make samma
dag som Fredrik skulle ha flyttat ihop med henne. Direkt efter mordet, åkte ex-maken tillbaka till sitt
hem och fortsatte umgås med sina barn.
Efter en sådan händelse står anhöriga ytterst ensamma i sin chock och sorg.
– Av samhället erbjuds väldigt lite hjälp och den
hjälp som då erbjuds är den hjälp som vilken individ som helst har rätt till, berättar Fredrik. Själv fick
han information om organisationen RAV från mordutredarna men det var inte deras första prioritering så
det tog ett tag innan de berättade om det för Fredrik.
Om inte Fredrik hade gått med i RAV, tror han att
han hade haft mycket svårare att ta sig ur chocktillståndet som han var i efter att ha mist sitt livs kärlek.
– Jag är helt övertygad om att mitt liv hade varit i
mycket sämre skick. Det finns inga att ventilera med
om detta, de försvinner fort. Men RAV finns alltid
kvar, berättar Fredrik som är oerhört tacksam för att
han hittade deras organisation.

”Jag är helt övertygad om
att mitt liv hade varit
i mycket sämre skick.”
Det är svårt att som anhörig gå vidare efter en sådan
här händelse. Att mördaren fick sitt straff, kände Fredrik ändå som en liten tröst i all förtvivlan.
Första tanken som Fredrik hade, var att denne mannen inte skulle få en chans någonsin att gå på våra gator igen. Efter att Fredrik fått kontakt med RAV, kände
han ändå tacksamhet för att gärningsmannen fick så
lång strafftid. Det är ovanligt att straffet blir så långt.
Den lilla energi som Fredrik hade kvar efter att ha
förlorat sin sambo, orkade han inte lägga på att vara arg
på rättssystemet.
De som jobbar inom RAV, försöker stötta de som
har mist en anhörig genom våld och redan tidigt gick
Fredrik med i organisationen. Samtalen han hade med
Ewa-Britt gav honom mycket eftersom andra runt omkring en drabbad, ofta drar sig undan. Familjen och
vänskapskretsen har ju sällan någon erfarenhet av sådana här situationer.
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Naturligtvis dyker det upp tankar på hur det kommer att kännas när gärningsmannen en dag släpps ut
ur fängelset. Det är destruktiva tankar som gör ont.
– Det går inte att tänka på, säger Fredrik.
Han känner att han inte vill att de krafter han har,
ska läggas på att tänka på mördaren och att vara förtvivlad. Det är något som RAV kan stötta i.
8I\X7S½E,IPWMRK0MRRIE6I\PERH

5

%URWWVRIIHUGDJHQ

Lyckade seminarium

R

författare och politiker. Ann-Britt berättade om sin erfarenhet inom Kriminalvården och dess ansvar, brister
och den utveckling som skett de senaste 20 åren.

Föreläsare för dagen var:
Leenah Malmi Pauser – Präst och psykoterapeut,
samtal-, bild- och skrivterapeut. Hon beskrev de drabbade i närheten av en mördad människa. Hon belyste
också hur sorgen och saknaden drabbar närstående,
vänner, vänners föräldrar och de som kommer i kontakt med både brottsoffer och förövare. Människor kan
drabbas av både primär och sekundär sorg.

Carina Molin – Språkrör för RAV. Hon gav sin bild
av vad som händer med människor som råkar ut för
det värsta som kan hända - att få sitt barn mördat. Vidare redovisade hon RAV:s syfte, verksamhet och mål.
Carina sammanfattar dagen och hyllar ett
starkt engagemang, bra
frågor och diskussioner
samt att dagen kunde avslutas i en viktig
debatt med många engagerade medlemmar,
trots att en lång dag
passerat.

AV genomförde för andra gången ett seminarium på Brottsofferdagen, i Folkets Hus, City
Conference Centre i Stockholm. Cirka 55 personer deltog från polisen, nämndemannaföreningen,
socialförvaltningar, försvarsmakten, SPES, brottsofferjourer med flera.

Peter Springare – Polis och förundersökningsledare
vid grova brott hos Örebropolisen samt debattör. Han
föreläste om hur en modern mordutredning går till,
PUG. Han berättade även en del om Family Liaison Officer (FLO). Det handlar om att polisen utbildar personer som på ett professionellt sätt ska vara länk mellan
själva mordutredningen och de anhöriga.

*SXS7S½;MOFIVK

Ann-Britt Grunewald – har arbetat som fängelsedirektör inom kriminalvården, på Österåkeranstalten,
i 28 år. Hon är även föreläsare, handledare och mentor,

Det var en uppskattad dag av deltagarna 'EVMRE1SPMR
och utvärderingen gav
bra respons. RAV vill åter igen tacka föreläsarna för en
mycket lyckad dag. Nu blickar vi framåt och börjar planera vårt seminarium 2019 tillsammans med Brottsoffermyndigheten, BROM
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P

eter Springare arbetar som polis och blev kontaktad av RAV för att hålla ett seminarium om
polisrollen FLO, Family Liasion Officer. FLO har
nyligen införts som en bättre möjlighet till anhöriga
och deras möjligheter att bli sedda och att få stöttning
och backning genom utredningsprocessen.
Tidigare har offrets närstående haft en tendens att
bli bortglömda och utelämnade då polisen har lätt att
uppslukas av utredningen. Kontakten mellan polisen
och offrets närstående har innan FLO-rollen, varit
bristande och mer på eget initiativ från den enskilda
polisen. Detta håller nu på att omstruktureras för ett
starkare band och en permanent funktion mellan anhöriga och polis.
Peter Springare berättar att han arbetar med att försöka sprida kunskap till nyanställda inom sitt område,
för att vidareförmedla kunskap som han lärt sig genom sin tid inom yrket. Peter menar att han försöker
att upptäcka personer med ett intresse för att lära sig
mer om den här rollen och yrket och som kan ta över
arbetet och vidareutveckla det utifrån de baser som
han själv arbetat utifrån.
Peter har höga förhoppningar om den nya funktionen som FLO, det vill säga Family Liasion Officer. Det
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är ett koncept som har använts i flera år i England och
som är menat att förbättra kontakten mellan brottsoffer och polis, på ett sätt där offret får mer kontroll
över situationen och en större insyn i arbetet. Detta
skulle leda till att brottsoffer känner sig mindre bortglömda under processen och får det kontinuerliga stöd
som de behöver i en så krävande situation.

”Höga förhoppningar om den
nya funktionen som FLO”
Peter är mycket nöjd med Brottsofferdagen och säger
att den har varit mycket lärorik. Han har fått möjlighet
att lyssna på och prata med andra om deras erfarenheter. Som polis menar han att det är viktigt att genom
anhöriga få höra ett annat perspektiv av hans arbete.
Han berättar också hur viktigt han tycker att det är
med en organisation som just RAV, där människor kan
träffas, diskutera och ge stöd genom samtal och seminarier.
8I\X0SZMWE0MRHqR
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Det viktiga sorgearbetet

I
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ju aldrig att lindra fullt ut, men det handlar trots allt
om att lära sig att leva med smärtan, berättar Leenah.
8I\X0SZMWE0MRHqR
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ett konferensrum i Stockholm lyser solen in genom
fönstret. Leenah Malmi Pauser har precis hållit
sitt föredrag på Brottsofferdagen. Hon arbetar som
präst och psykoterapeut och håller ofta samtal med
personer som mist någon genom dödsfall.
Leenah berättar om vikten av att prata om sorgen.
Just i hennes yrke är det viktigt att uppmärksamma och
se människor i en sorgeprocess. Hon menar att samtal
behövs för att bearbeta sorg. Leenah anser att media ofta rapporterar om dödsfall som om det vore en kriminalroman, trots att det handlar om riktiga människor,
oavsett om det handlar om brottsoffer eller förövare.
I sin föreläsning berättade Leenah om tre perspektiv
av hur tragedier påverkar. Det första perspektivet innefattar jaget, den som är närmast drabbad, till exempel
en förälder eller ett syskon. Du-perspektivet handlar
om personens nästa bekantskapskrets, såsom vänner
eller lärare. Det tredje perspektivet, vi-perspektivet, inkluderar personer på längre avstånd, de som läser om
dödsfallet genom tidningar, nyheter och liknande. De
kan också känna sig berörda.
Leenah jobbar i ett nyutvecklat team i Umeå skapat
för att kunna rycka in som stöd i dessa situationer. Hon
jobbar enskilt och erbjuder mottagande av anhöriga
eller andra som blivit drabbade av denna typ av brott.
Hennes arbete innefattar sorgearbete genom samtal,
bild och text. Arbetet går ut på att försöka lindra så
mycket som möjligt av tragedin som inträffat. Det går
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nn-Britt Grünewald är
pensionerad från sitt tidigare arbete inom Kriminalvården bland annat som fängelsedirektör. Hon har också arbetat som
nämndeman i förvaltningsrätten
samt varit övervakare för en visstidsdömd. Hon berättar om hur
viktig roll existentiella frågor har i
arbetet.
Dessa frågor om gott och ont,
synd, skuld, skam, ånger och försoning är centrala för människor
som har gjort någonting brottsligt.
Det är kriminalvårdens uppgift att
bryta ner deras försvar för att få
dem att ta till sig att de har gjort något som de verkligen inte borde ha %RR&VMXX+VRI[EPH
*SXS,ERREL+YWXEJWWSR
gjort. Hon menar att man då måste
hitta ett sätt att få dem att dels erkänna vad de har gjort ta. Men du väljer att skjuta och varför gör du det? Det
och att ta till sig sin skuld men också att komma under- är något man måste komma underfund med, menar
Grünewald.
fund med varför de har gjort de här valen.
En stor drivkraft för Ann-Britt Grünewald, var att
arbeta för drogfriheten på anstalten där hon arbetade.
–Drogfriheten var vår grund. Utan den fungerar
ingenting. När man är drogfri så kan man börja bearbeta och diskutera, och börja få hjälp med att förstå vad det var som hände, vad de har varit med om
och hur det har påverkat dem, säger Grünewald. Hon
Grünewald menar att det är grundläggande för oss berättar om ett program som fick internerna att välja
människor, att vi alla är ansvariga för våra egna liv och bort drogerna. Hon menar att drogfriheten är ett stort
de val vi gör. Sedan finns det människor har väldigt då- steg in på bättringsvägen, då man kan börja fylla livet
ligt beslutsunderlag, som aldrig har fått någon uppfost- med andra saker. Bland annat jobbades det hårt med
ran eller någon kärleksfull barndom. Då måste man få att återuppbygga familjerelationer. Många familjerelationer hade brutits just på grund av drogmissbruk, så
dem att bearbeta det.
– Min erfarenhet av folk som sitter i fängelse är när familjerna kunde se att de var nyktra och klara nog
att alla bär på en traumatisk barndomshistoria, säger i huvudet att tänka, så sökte sig familjerna ofta tillbaka.
Vad som har påverkat Ann-Britt Grünewald mest
Ann-Britt. Hon menar att det första steget till en förbättring och för att dessa kriminella personer måste få under brottsofferdagens seminarier, är den kraft som
insikt om vad de egentligen har varit med om, är att finns i organisationens medlemmar trots det hemska
få bearbeta känslor som det här har skapat. Att de får lidande de har varit med om. Hon menar att det märks
kunskap om sin egen historia, varför gjorde jag det tydligt att de känner en klar mening och vad de gör, att
deras arbete känns meningsfullt – vilket hon menar är
valet? Jag hade ju kunnat välja ett annat.
– Det handlar om ansvar och skuld, de egna valen en viktig drivkraft för att komma vidare i livet.
som man gör. Alla har val i alla situationer; oavsett
8I\X0SZMWE0MRHqR
om du har en pistol i handen så behöver du inte skju-

”Det handlar om ansvar
och skuld, de egna valen
som man gör”
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Anhörighelg

Å

rets anhörighelg hölls i Stockholm den 21-23
september. Gamla som nya medlemmar träffades och delade berättelser, sorg och tårar efter
sina våldsdödade anhöriga.
Vid varje anhörighelg så har vi en minnesstund för
alla våra saknade familjemedlemmar. I år tände vi ljus
i form av ett hjärta för våra älskade.

*SXS.IWTIV(IPPQIVYH

Styrelsen för RAV tackar för i år!
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Stor värme
och humor

K

atarina Tingström föreläste på anhörighelgen.
Hon är präst, legitimerad psykoterapeut och
har tidigare varit verksam i många år som försvarsmaktspräst och polispräst i Region Stockholm.
Som präst i Svenska kyrkan har Katarina arbetat i
över 25 år. I sitt yrkesliv har hon ofta mött anhöriga
till avlidna och ställs inför svåra frågor kring liv och
död. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta med
samtal och möta både enskilda och arbetsplatser i kris.
Katarina är även utbildad handledare. Hon är en
ofta anlitad föreläsare och hennes föreläsningar präglas
av stor värme och bitvis humor, trots de tunga ämnena.
Katarina har även skrivit boken ”Döden på arbetsplatsen”. Boken ger råd kring vad chefer, arbetsledare
och medarbetare bör göra när ett dödsfall inträffar på
arbetsplatsen, när en medarbetare avlider i sitt hem,
när en anhörig till en medarbetare gått bort eller när
dödsfallet är följden av en olycka respektive sjukdom.
Den ger tydliga och enkla anvisningar.
0mWQIVSQFSOIRLmV
[[[HSHIRTEEVFIXWTPEXWIRWI
[[[FIVKWKEXERWI
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RAVs ledord:
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En liten grupp beslutsamma själar,
GULYQDDYHQRNXYOLJWURSnVLQXSSJLIW
NDQI|UlQGUDKLVWRULHQVJnQJ
/Mahatma Gandhi

Kalendarium 2019
MDQXDUL
.ULVRFKWUDXPDXWELOGQLQJI|UVW\UHOVHQNO
IHEUXDUL
$QK|ULJWUlIIDUL6WRFNKROP*|WHERUJgUHEURRFK*lYOHNO
IHEUXDUL
%URWWVRIIHUGDJHQPHULQIRUPDWLRQNRPPHUVHQDUH
PDUV
cUVP|WHNOPHULQIRUPDWLRQNRPPHUVHQDUH
PDM
$QK|ULJWUlIIDUL6WRFNKROP*|WHERUJgUHEURRFK*lYOHNO
VHSWHPEHU
$QK|ULJWUlIIDUL6WRFNKROP*|WHERUJgUHEURRFK*lYOHNO
VHSWHPEHU $QK|ULJKHOJHQPHULQIRUPDWLRQNRPPHUVHQDUH
QRYHPEHU
$QK|ULJWUlIIDUL6WRFNKROP*|WHERUJgUHEURRFK*lYOHNO
oktober 2019
Verksamhetsplanering/Nordisk samverkan
.RPSLVRFKV\VNRQWUlIIDUDQRUGQDVHIWHU|QVNHPnO
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*SXS4VMZEX

I

natt är en sådan natt som jag ligger vaken och tänker på dig Amanda. Tårarna
rinner och hjärtat mitt gör så ont. Var e du? Varför, varför du mitt älskade hjärta?
Det var ju du, jag och Lollo mot allt i världen.
Du mitt i livet precis fyllda 20 år med ett hjärta så fint, du hade så mycket kärlek till
allt och alla, ett leende som jag smälte av. Du skulle ju precis upptäcka världen med
din nyfikenhet. På sekunder tog någon dig ifrån mig och livet blev aldrig detsamma.
Frågan ”Varför?” mal i mig men jag får aldrig några svar. Snart ska du fylla 23 år
och jag får inte ha dig hos mig. Det enda jag har kvar är min kärlek till dig, våra 20
år tillsammans och dem kan ingen ta ifrån mig. Jag älskar dig min docka, för evigt
inristad i mitt hjärta.
Berlin 2016 - skrivet av mamma Hoda

Verksamhetshelg, 2018
P|WHPHG¼QVND+RXPD

D

en 9 april 2018 inleddes ett
första samarbetsmöte mellan RAV och Huoma under
en konferens i Stockholm. Styrelseledamötena Ewa-Britt Gabrielsen och
Roland Jangestig representerade RAV.
Huoma startades år 2000 av två
mödrar som mist sina söner genom
våldsdöd, och har precis som RAV
växt med tiden. Mycket av det som
Huoma berättade om har stora likheter med RAV. Huoma är understödd
av finska staten med en ansenlig summa pengar varje år som bland annat
går till två heltidsanställningar, till
skillnad från RAV som efter mycket
möda kan få några tusenlappar för en
öronmärkt aktivitet.
Det blev ett mycket givande möte
trots språkbarriärer. Mötet genomfördes på finska, engelska och lite
svenska. Ewa-Britt och Roland gjorde
sitt bästa med språket och summerar dagen som ett första steg till att
ta lärdom av varandras arbetssätt för
anhöriga till våldsdödade, samt som
en mycket viktig framtida samarbetspartner.
Helgen 6-7 oktober hade RAV sin
årliga verksamhetsplanering, denna
gång ombord på Silja Line. Syftet med
resan var att under lördagen planera
verksamhetsåret 2019-2020 men att
även träffa representanter från systerorganisationen Huoma i Finland. Väl i
land i Helsingfors anslöt tre representanter från Huoma.

– Under mötet med Huoma så diskuterade vi likheter och olikheter mellan
länderna och dess omhändertagande av
anhöriga till våldsdödade. Vi beslöt även
att kontakta de andra två Nordiska länderna, Norge och Danmark, med ambitionen att inleda ett Nordiskt samarbete.
Att lära av varandra och hjälpa varandra
att skapa bättre samhällsstöd för oss anhöriga, med fokus på oss drabbade och
inte förövarna, berättar Ewa-Britt.
Tillsammans blir vi starkare!
[[[VEZWI[[[LYSQE½

9lONRPPHQDWWERND5$9VRPI|UHOlVDUHLYnU
/LYHWNDQI|UlQGUDVSnHQVHNXQGGnPDQXWVlWWVI|UGHWPHQLQJVO|VDYnOGHW9LKDUI|UQlUYDUDQGHLQRP5$9WUHI|UHOlVDUHVRPEHUlWWDURPYDGVRPKlQWGHPRFKKXUOLYHWWURWVDOOWPnVWH
JnYLGDUHbUGXUHNWRUOlUDUHSnHQVNRODDUEHWVJLYDUHDQVYDULJLQRPSROLVHQHOOHUWLOOK|UGX
QnJRQDQQDQYLNWLJVDPKlOOVJUXSSRFKYLOOPHGYHUNDWLOODWWI|UV|NDI|UKLQGUDYnOGHW%RNDHQ
I|UHOlVQLQJPHGQnJRQDYRVVL5$90HULQIRUPDWLRQ¼QQVSnYnUKHPVLGDZZZUDYVH
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*'35®I|UNlQQHGRP
till alla medlemmar

D

u har säkert hört talas om GDPR åtskilliga
gånger vid det här laget. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny
dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj.
GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagn (PUL).
Din personliga integritet och vår hantering av medlemmarnas personuppgifter är viktig för oss. För att
du som medlem ska känna dig trygg med hur RAV behandlar dina uppgifter har vi sett över vårt medlemsregister och använder oss av en molnbaserad tjänst hos
Visma som följer GDPR.
För våra medlemmar i RAV innebär förordningen
att vi ska redovisa vilka personuppgifter vi har, hur vi
hanterar dem och vad vi använder dem till.

När du ansökte om medlemskap i RAV lämnade du
själv dina personuppgifter. Vi betraktar detta som ditt
medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter på
detta sätt. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap tas
dina personuppgifter bort automatiskt. Du måste dock
meddela oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Tänk
på att meddela oss dina uppgifter om du byter adress
eller telefonnummer så att vi alltid har korrekta uppgifter till dig. Då undviker du också att missa viktig
information från oss.
Kontakta språkrör Ewa-Britt Gabrielsen om du har
funderingar, 070-534 18 82 eller rav1996@live.se.

Foto: Elin Bäckström

Vi har följande personuppgifter i vårt medlemsregister:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Mailadress
• Uppgifter om du är anhörig, stödmedlem eller
sponsor

Vi använder dessa personuppgifter för att kunna göra
följande:
• Avisera medlemsavgift
• Redovisa medlemsantal vid ansökningar av medel
till organisationen
• Inhämta medlemmarnas synpunkter på verksamheten genom enkäter
• Vi gör utskick med b la inbjudan till aktiviteter,
informationsblad och medlemstidning
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Patrik Zanders
– mer än bara polis

P

mån om att relationen med medarbetare ska vara ärlig
och lättillgänglig.
– Min dörr står alltid öppen av just den anledningen,
säger han och ler.
Förutom Patriks stöd till sina kollegor finns även
möjlighet till att gå på debriefing. Det är ett relativt
nytt koncept inom polisen i Sverige och en typ av krisbearbetning för att förhindra trauma efter en jobbig
upplevelse. Debriefing brukar erbjudas till de anställda
efter psykiskt påfrestande uppdrag.

”Min dörr står alltid öppen.”
Precis som ett effektivt stöd för poliser har utvecklats, har även ett kontaktstöd för anhöriga till brottsoffret under fallets gång uppkommit på ett flertal
ställen i Sverige. Tjänsten kallas för FLO och kommer
ursprungligen från Storbritannien där den har funnits

*SXS/EVMR,mKK

atrik Zanders möter oss utanför polisstationen
och tillsammans sätter vi oss sedan i ett av de
åtta förhörsrummen på plan två. Med en kaffemugg i handen börjar Patrik berätta om vem han är
- en 50-årig trebarnspappa som arbetat inom polisen
under de senaste 10 åren. Tidigare har han arbetat på
behandlingshem för missbrukande och kriminella
ungdomar, men han har även jobbat inom den privata
sektorn.
Som 37-åring bestämde sig Patrik för att lägga sitt
företagande på hyllan och söka in till Polishögskolan.
Under sin tid inom polisen har han arbetat i bland annat uniform och med spaningsuppdrag. Idag sitter han
som gruppchef på avdelningen för grova brott.
En vanlig dag på Solnas polisstation börjar med ett
möte. Under mötet får alla en genomgång av gruppens
schema och vilka uppdrag som står på agendan. Som
gruppchef är Patrik ansvarig för gruppens sammanhållning och fördelningen vid uppdrag. Han är väldigt
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sedan 1999. Tanken med FLO är att en utsedd polis
genom hela fallet ska ge stöd till de anhöriga. Målet
inför framtiden är att anhöriga vid fallets slut ska få
fortsatt stöd hos RAV.
Patrik kom i kontakt med RAV då han blev ombedd
att föreläsa på ett av RAV:s årsmöten.
– Utifrån vad jag vet, gör de ett väldigt viktigt och
betydelsefullt arbete, menar Patrik.
Vid några tillfällen har Patrik fått i uppgift att berätta för anhöriga om ett dödsfall. Det är en svår position
att komma till en familj och meddela ett dödsfall. Det
behövs mycket respekt och förståelse eftersom varje familjs situation är speciell och chocken vid ett sådant
besked upplevs individuellt.
Polisens arbete har genom åren ofta kritiserats på
grund av att fallen inte uppklarats och att de anhöriga
inte fått ett rättvist avslut. Ofta kommer polisen långt
med efterarbetet av ett brott men saknar tillräckligt
med bevis för att någon ska kunna dömas för brottet.
Patrik ser det som en av de värsta sakerna med jobbet
– att känna sig otillräcklig och att inte kunna ge det
avslut som alla inblandade förtjänar.

”Det handlar bara om att
våga vara där, finnas där.
Det gäller alla i närheten.”
Patrik tycker att det bästa med arbetet, förutom att
ge stöd till drabbade, är att lösa fall och att ge upprättelse till alla inblandade.
Vid vissa tillfällen tycker Patrik att arbetet blir känslomässigt påfrestande och tungt. I sådana situationer
försöker han se till att lämna jobbet på jobbet.
– Det måste man göra, annars går man sönder till
slut, säger Patrik allvarligt.
Trots att han försöker att inte låta sig påverkas allt
för mycket så menar han att det finns en gräns, att vissa
saker påverkar en oavsett.
När vi frågar Patrik om vad han skulle vilja råda personer som träffar anhöriga till brottsoffer, svarar han:
– Det handlar bara om att våga vara där, finnas där.
Det gäller alla i närheten.
8I\X,ERREL+YWXEJWWSR/EVMR,mKK
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Vision & mål
9LVLRQ
Genom god informationsspridning verkar
RAV för att stärka anhörigas stöd i samhället samt hjälpa människor i sorg.
Mål
Påverka politiker om anhörigas negativa
situation i samhället
 -RHMOEXSV&IW}OEWEQXPMKEVMOWHEKWTEVXMIV
}ZIVJ]VETVSGIRXoVPMKIR
Skapa opinion i samhället
 -RHMOEXSVhOEERXEPJ}PNEVIQIHWXTIVoV
ToJEGIFSSO
 -RHMOEXSVhOEERXEPIXJ}PNEVIQIHWXTIV
oVTo-RWXEKVEQ
$QRUGQDWUlIIDUI|UDQK|ULJDRFKYlQQHU
syskon
 -RHMOEXSV*]VEERL}VMKXVmJJEVTIVoVM
+}XIFSVK7XSGOLSPQhVIFVSSGL+mZPI
 -RHMOEXSV8ZoZmRSGLW]WOSRXVmJJEV
TIVoVM+}XIFSVK7XSGOLSPQSGL+mZPI
gNDDQWDOPHGOHPPDUL5$9®V\QOLJJ|UD5$9
 -RHMOEXSV%RXEPERL}VMKEQIHPIQQEV}OEV
QIHTIVWSRIVTIVoV
 -RHMOEXSV%RXEPWX}HQIHPIQQEV}OEVQIH
TIVWSRIVTIVoV
 -RHMOEXSVdVPMKIRQmXER}NHLIXIRToERL}VMKLIPKIRWSQWOEYTTKoXMPPQMRWXoXXEToIR
XMSKVEHMKWOEPE
dXIVOSTTPMRKXMPPQoPIRJ}PNWYTTZEVNIOZEVXEP
ToWX]VIPWIQ}XIR

Verksamhetsplan 2019-2020
1IHZIVOEXMPPEXXZEVEJ}VQoRWXEKEVIM:mVPHIRW
chans
7OETESGLEVFIXEQIHOSRXS
1IHZIVOEM&VSXXWSJJIVQ]RHMKLIXIRWFVSXXW
offervecka
(VMZEEVFIXIQIH2SVHMWOWEQZIVOERQIH
*MRPERH2SVKI(ERQEVO
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+lUlUVW\UHOVHQI|U5$9

(ZD%ULWW*DEULHOVHQ

Att möta människor i samma
situation och att stötta varandra är
en viktig uppgift och här hittar jag
kraft och mod. Vi försöker påverka
samhällsinsatser och förbättra
brottsofferstödet, som är under
all kritik. Jag är övertygad om att
vi kan förändra det till det bättre,
”tillsammans är vi starka”.

0IHEQSXSGLWTVoOV}V
Gävle
Jag är mamma till Marcus som
sparkades ihjäl på Kungsgatan 4 i
Stockholm den 5 maj 2005. Marcus
avled den 7 maj av de massiva
sparkar han fått i bakhuvudet. Han
var vårt enda barn och skulle ha
fyllt 30 år i september, samma år
han blev våldsdödad av tre unga
gärningsmän. På en enda sekund
förändrades vårt liv för alltid, för
att aldrig mer bli sig likt.
Marcus hade ett ordspråk ”Lägg
energin på bra saker och tänk
positivt” det har vi försökt göra för
att hedra Marcus.
Marcus pappa och jag blev
invalda i RAV:s styrelse i maj
2009. Men tyvärr avled min man
i november samma år. En ytterligare stor tragedi i mitt liv, att även
förlora min älskade livskamrat
Oddvar.
Även om det är det mest tragiska
man kan råka ut för, att förlora en
anhörig genom att någon annan
valt att släcka deras liv, så är det i
RAV jag hittar min energi.

0IHEQSXSGLWTVoOV}V
Stockholm
Jag heter Carina Molin och är
språkrör i RAV. Min älskade son
Valter knivmördades drygt en
månad efter sin 20-årsdag i juni
2014. Mördaren dömdes till två
års fängelse. Det var en chock och
tragedi ingen människa kan föreställa sig. Jag ville inte vakna, inte
genomlida en dag till, det gjorde så
ont att vakna. Nu lever jag och Valters två syskon med ett stort tomt
hål i hjärtat som aldrig kommer
att kunna fyllas. Vi saknar honom
så evinnerligt mycket, varje dag.
Samhällets stöd har varit obefintligt och rättssystemet fungerar
enligt mig som ett stort skämt.

Carina Molin

5$9VVW\UHOVHV|NHUYRORQWlUHUVRPYLOOYDUDPHGRFKI|Uändra den undermåliga hantering som sker av anhöriga till
YnOGVG|GDGHPlQQLVNRU'HWlUHQNDWHJRULEURWWVXWVDWWD
människor som varit med om det värsta som kan hända och
VRPVDPKlOOHWOlPQDUWLOOVLWW|GH9LOOGXELGUDPHGLGHpOOW
DUEHWHRFKYDUDVW\UHOVHQEHKMlOSOLJLGLYHUVHDUEHWVXSSJLIWHU
K|UGnDYGLJWLOOUDY#OLYHVH
7LOOVDPPDQVNDQYLJ|UDVNLOOQDG
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Jag kände så småningom att jag
måste få upprättelse och kämpa
för att förändra den undermåliga
hanteringen av anhöriga till våldsdödade som sker i samhället. Jag
gick med i RAV:s styrelse 2015 och
är nu språkrör sedan 2017. Här har
jag funnit människor som förstår och delar den fruktansvärda
sorg och smärta man lever med
när man förlorat sitt barn i det
meningslösa våldet. Tillsammans
hjälper och stöttar vi varandra.

6XVDQQH.ODW]NRZ
0IHEQSX7XSGOLSPQ
Jag heter Susanne Klatzkow och
är dotter till guldsmeden som
rånmördades den 27 mars 2013
i Stockholm. År 2015 kom jag i
kontakt med RAV och ett år senare
gick jag med i styrelsen. Det var
först här som jag började bearbeta
livet efter min pappas död. Det är
en resa som alltid kommer att fortgå, men som med tiden innehåller
mindre ilska och en hanterbar
sorg. I RAV har jag hittat
människor som förstår mig samt
ger mig stöd och acceptans för
mina känslor.
Jag drivs av engagemanget att
hjälpa andra anhöriga till våldsdödade men också av att få vara
delaktig i RAV:s viktiga arbete
med att förändra och förbättra
samhällets stora brister gällande
anhöriga till våldsdödade. För mig
är det viktigt att få politiker att engagera sig i dessa brister och arbeta
för förbättringar.
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Roland Jangestig
0IHEQSXSGLOEWW}V%VFSKE
Jag heter Roland Jangestig och
är gift, trebarnspappa och morfar. Min äldsta dotter Emma och
hennes barn, mina barnbarn, blev
attackerade i sitt hem i Arboga
2008. Barnen Maximilian och
Saga överlevde inte överfallet men
Emma klarade sig nästan helt utan
men.
Mitt engagemang i RAV är för
att kunna hjälpa och stötta andra
anhöriga som har hamnat i en
liknande situation där samhället
inte ger tillräckligt stöd. Jag vet
tyvärr av egen erfarenhet att man
står väldigt ensam när det värsta
händer. Jag vill med min medkänsla och erfarenhet ge stöd och hjälp
till andra drabbade. Samtidigt vill
jag bidra till att påverka politiker
för att skapa ett bättre klimat för
våldsdrabbade och deras anhöriga.

Magnus Ljung
0IHEQSX7ERHZMOIR
Jag heter Magnus Ljung och gick
med i RAVs styrelse 2018. Jag är
den ende i styrelsen som inte fått
mitt liv för evigt förändrat av att en
anhörig slitits bort från mig. Min
drivkraft att jobba med detta kommer bl a från en bakgrund inom
polisen i nästan 25 år. Jag har, allt
för ofta, tagit hand om personer
som utsatts för våld och även deras
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anhöriga. Jag har sett den enorma
tomhet som ett dödsbud skapar
och även förundrats över hur lite
samhället stöttar människorna i
dessa situationer.
Jag har sedan en tid lämnat polisen och jobbar nu som samordnare
för mänskliga rättigheter med
inriktning på jämställdhet, hedersrelaterat våld och våldsbejakande
extremism för en kommun.
Jag hoppas att jag med min
bakgrund ska kunna vara till nytta
för RAV och de människor som på
något sätt hamnar i denna kontext.
Även om mina erfarenheter inte
kan jämföras med någon som
drabbats så är jag övertygad om att
jag kan göra en insats genom mitt
engagemang.

&DUROLQH*XVWDIVVRQ
0IHEQSX7XSGOLSPQ
Våren 2014 förändrades mitt liv
fullständigt. Jag heter Caroline
Gustafsson och var då mitt uppe
i mitt sista läsår på Universitetet.
Min lillebror Michael blev skjuten
och så svårt skadad att han några
dagar senare dödförklarades.
Familjen blev helt plötsligt anhöriga till en våldsdödad människa.
Att som storasyster kastas in i
helvetet förändrade mycket. Universitet hade ingen som helst förståelse för situationen när väl alla
rättegångsdagar startade. Fick välja
mellan att hoppa av kurserna eller
bli underkänd. Jag trängde undan
mina känslor för att ge min familj
stöd, och framför allt min mamma och lillebror som då var 11 år.
Att se så mycket sorg och livsförändringar var oerhört smärtsamt
samtidigt som jag själv mådde, och
fortfarande mår, så dåligt.

Jag gick med i styrelsen 2018
med förhoppning att om än lite,
kunna bidra med erfarenheter.
Dels som dotter till en traumatiserad och chockad mamma och
dels som syster till en våldsdödad
bror. Att finnas som stöd åt andra i
liknande situationer.

$QQHOLH*XVWDIVVRQ
Suppleant, Stockholm
Jag heter Annelie Gustafsson och
gick med i styrelsen för RAV 2017.
Min älskade son Michael blev
skjuten 2014 med kulor som inte
var avsedda att träffa honom. Han
förklarades hjärndöd några dagar
senare och respiratorn stängdes
då av. Han blev 23 år gammal.
Jag åkte rakt ner i avgrunden och
famlade efter kraften att orka ta
mig upp till kanten för att själv
kunna överleva, timme för timme.
Resan dit har varit lång, en kamp
som fortgår och kommer att fortgå
resten av mitt liv. Mitt arbete som
ekonomichef för flera företag, min
familj, min yngsta son och hans
aktiva idrottande är min räddning.
Samhället svek mig och familjen, vänner försvann av rädsla och
inget mer blev sig likt. Förtvivlan
och mörkret är en kamp varje dag
med allt vad det innebär att ordna
med efter att en kär anhörig brutalt
mördas. Jag vill med min negativa
erfarenhet i efterlivet som anhörig till våldsdödad vara med och
påverka framtiden för de anhöriga
som kommer att hamna i samma
traumatiska situation som jag och
övriga i RAV hamnat i. Inom RAV
har jag funnit nya sorgevänner
som orkar höra min förtvivlan
om och om igen. Människor som
förstår och känner min sorg.
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Medlem och företagssponsor
Medlemsavgifter 2019
Du är viktig för RAV, bli vår medlem eller företagssponsor
Stödmedlem/Familj/Hushåll 300 kr/år
Anhörig medlem/Familj/Hushåll 300 kr/år
Swish till nummer: 1234640439
Plusgirokonto: 177 84 32-3
Organisationsnummer: 857209-4129
Vid medlemsinbetalning via internet och SWISH,
var god och fyll i ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.
Vi ser gärna att du samtidigt med din inbetalning skickar ett mail
till rav1996@live.se med din fullständiga adress, namn på familjemedlemmar, e-postadress och telefonnummer så vi kan kontakta dig.
Vill du stödja oss med ett bidrag, märk inbetalningen med GÅVA
och gärna en e-postadress.
Frågor gällande medlemskap samt info om inbetalning,
skickas till Ewa-Britt Gabrielsen, rav1996@live.se
eller ring 070-5341882
Välkommen att kontakta oss på RAV!
*}VSWW½RRWMRKIXFmWXJ}VIHEXYQJ}VRmVSGLSQZMOERLNmPTEHMK
Websida: www.rav.se
Följ oss gärna på
Facebook: @ravriksorganisationen
Instagram: #ravriksorganisationen

