เราแนะนาให้อา่ นไฟล์ pdf จากจอภาพเท่านั้น และไม่ดาวน์โหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี ไฟล์
pdf จะถูกดาวน์โหลดลงเครือ
่ งเองโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดไฟล์ ถ้าอย่างนั้น ก็ลบไฟล์ออกระหว่างที่
ดาวน์โหลด แต่ถา้ คุณยังเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง ก็นาไปใส่ตะกร้าทิ้งกระดาษ แล้วคลิกที่ ”Töm
papperskorgen” [ลบข้อมูลในถังรีไซเคิล] หลังจากอ่านไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการทราบวิธีลบประวัติการ
เข้าเว็บออกจากเครื่อง เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงว่า คุณได้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งคุณได้ดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับนี้ไว้ ก็คลิกที่ ”Att dölja besök” [ปกปิดการเข้าเว็บ] แล้วยังมีปุ่มสีแดงที่นาคุณไปสู่หน้าเว็บอื่นได้
อย่างง่ายดาย www.google.se

ยินดีตอ
้ นรับสูห
่ น้าข้อมูลเจ้าหน้าทีต
่ ารวจ เกีย
่ วกับความรุนแรงในครอบครัว
คุณทีป
่ ระสบภัยสามารถหาความรู้ได้จากที่นว
ี่ ่า มีสิทธิอะไรบ้าง และตารวจช่วยอะไรคุณได้บา้ ง คุณที่รู้
เห็นเป็นพยาน ก็สามารถหาข้อมูลได้ว่า คุณจะทาอะไรได้บ้าง ถ้าสงสัยว่าใครสักคนใกล้ตัวคุณ ประสบ
ปัญหานี้ ที่นย
ี่ ินดีตอ
้ นรับ

อะไรทีถ
่ อ
ื ว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึงอาชญากรรมซึ่งผู้ทป
ี่ ระสบภัยนั้น เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรส ผู้อยู่กน
ิ
ร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือผูแ
้ ยกกันอยูก
่ ับผูก
้ ระทาผิด หรือมีบุตรกับผู้กระทาผิด
แล้วก็อาจจะเป็นว่า ภัยจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น มาจากพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติคนอื่นๆ ดังทีเ่ รียกกัน
ว่า อาชญากรรมอันเกี่ยวเนือ
่ งกับศักดิ์ศรี อาชญากรรมนั้นอาจจะเป็นการกระทาทารุณกรรมทางร่างกาย
จิตใจ หรือทางเพศ เป็นต้น ที่ถือเป็นอาชญากรรมด้วยคือ สถานการณ์ทฝ
ี่ ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บังคับหรือข่มขู่
อีกฝ่ายหนึ่ง กักขังหรือเข้าไปในบ้านอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม ความรุนแรงในครอบครัว ถือ
เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นผู้สั่งฟ้อง ซึ่งหมายถึงว่า เป็นหน้าทีข
่ องตารวจที่จะต้องสอบสวน และฝ่ายที่
ประสบภัยไม่อาจยับยั้งเพื่อระงับการสอบสวนได้ การสอบสวนนั้นนาโดยพนักงานอัยการ

กฎหมายเรือ
่ งการล่วงละเมิดสิทธิ
ปี ค.ศ. 1998 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรง และการล่วงละเมิดสิทธิต่อสตรี
อย่างร้ายแรง
อ่านเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดสิทธิหมายถึงอะไรได้ที่ www.bra se

อะไรเป็นอาชญากรรม
เพื่อจะให้เริ่มมีการสอบสวนของตารวจ จะต้องมีสาเหตุทส
ี่ ันนิษฐานว่า มีการกระทาความผิดที่พนักงาน
อัยการต้องสั่งฟ้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ใดผู้หนึ่งถูกชกต่อย มีรอยช้าบวม มีบาดแผล หรือบาดเจ็บอื่นๆอันเกิด
จากการใช้ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด หรือมีการเล่าว่า เธอหรือเขาถูกกระทาด้วยความรุนแรง หรือถูก
ข่มขู่จากคนใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ข่มขู่ผา่ นเอสเอ็มเอส หรือทางเมล์

เคยเกิดขึน
้ กับคุณหรือไม่
อาชญากรรมประเภทนี้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ในสังคมทุกกลุ่ม ในส่วนต่างๆทั้งประเทศ
อาชญากรรมนี้มักเกิดขึ้นในบ้าน และดังนั้น จึงมักยากต่อการพบเห็นโดยตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
กฎหมายอื่นๆ แล้วยังทาให้เป็นการยาก ที่จะเข้าระงับและช่วยเหลือผู้ทป
ี่ ระสบภัย ในหลายกรณีมีสาเหตุ
มาจากความหึงหวง หรือความขัดแย้งที่เนื่องมาจากการแยกกัน หรือหย่ากัน บ่อยมากที่จะมีอัลกอฮอล์เข้า
มาด้วย และไม่น้อยครั้งเลย ที่เป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งที่ต้องการมีอานาจ และควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วยัง
เป็นเรื่องของสิ่งทีเ่ รียกกันว่า อาชญากรรมอันเกีย
่ วเนื่องกับศักดิ์ศรี กล่าวคือ ครอบครัวคอยจับตาดูสมาชิก
ในครอบครัวว่า ไม่ทาอะไรที่เป็นการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของครอบครัว หรือไม่ก็ลงโทษสมาชิกในครอบครัว
คนใดคนหนึ่งที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของเครือญาติ

ไม่ทราบจานวนผูป
้ ระสบภัย
นี่เป็นอาชญากรรมธรรมดาประเภทหนึ่ง มีคนจานวนเท่าใดที่ประสบภัย ไม่มีใครรู้ได้ แต่ตามสถิตข
ิ อง
สภาป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ มีเพียงร้อยละ 25 ของผู้ประสบภัยเท่านัน
้ ทีแ
่ จ้งความ ในปี ค.ศ. 2011
มีการแจ้งความต่อตารวจ 35 035 ราย เป็นกรณีผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กถูกทาร้ายร่างกาย ร้อยละ 69 ของ
การแจ้งความเหล่านี้ เป็นอาชญากรรมที่ผู้แจ้งถูกกระทาโดยคู่ชีวต
ิ คนปัจจุบันหรือเคยเป็น พูดอีกอย่างก็
คือ ถ้าคุณได้รับความประสบภัย ก็ไม่ใช่มีแต่คณ
ุ คนเดียว

มักถูกทาให้เป็นเรือ
่ งเล็ก
หลายคนทีป
่ ระสบภัยเพราะการใช้ความรุนแรงจากคู่ชว
ี ต
ิ ของตน แต่ก็ยังอยูก
่ ับความสัมพันธ์นั้นๆเป็น
เวลานาน การเลือกอยู่ต่อนัน
้ มีคาอธิบายอยู่หลายประการ เช่น ยังรักคู่ชว
ี ิตของตนอยู่ วิตกว่าฝ่ายเขาหรือ
เธอจะเป็นอย่างไร ถ้าตนแยกตัวไป หรือไม่กเ็ พราะกลัวผลที่จะตามมาจากการการเลิกกัน เป็นเรื่องปกติ
ด้วยที่ฝา่ ยทีป
่ ระสบภัยนัน
้ เป็นคนทาให้เป็นเรื่องเล็กเสียเอง แล้วก็ ”บอกปัด” ความประสบภัยของตน
เพราะหลังจากโดนกระทาทางกายและจิตใจมาเป็นเวลานาน ก็รู้สก
ึ ว่ามีค่าความเป็นคนน้อยลง ถือว่าเป็น
ความผิดของตัวเอง และคิดว่าสมแล้วทีโ่ ดนกระทาด้วยความรุนแรง

สัญญาณเตือน
มีสัญญาณเตือนธรรมดาๆอยู่หลายอย่าง ที่บ่งบอกได้วา่ ความสัมพันธ์นั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากล เว็บไซต์
ของ RFSL มีรายการคาถามที่ช่วยคุณได้ ในการระบุออกมาถึงสัญญาณเตือนธรรมดาๆทีส
่ ุด แล้วคุณยัง
จะพบลิงค์ไปยังองค์กรอื่นๆที่คุณสามารถส่งคาถามหรือข้อสงสัยใดๆได้ ถ้าคุณหรือใครที่คุณรู้จัก ได้รับ
ความประสบภัยจากการใช้ความรุนแรง

ข้อมูลเพิม
่ เติม
สายด่วนเพือ
่ ผู้ประสบภัยอาชญากรรม สาหรับผู้รก
ั เพศเดียวกัน ผู้รก
ั ทั้งสองเพศ คนข้ามเพศ:
www.rfsl.se/brottsoffer

หมายเลขโทรศัพท์ชว
่ ยผู้หญิงที่ถูกข่มขู่ ถูกกระทาด้วยความรุนแรง หรือล่วงเกินทางเพศ
www.kvinnofridslinjen.se

แจ้งความดีหรือไม่
สาหรับทางตารวจ ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน
้ ความรุนแรงในครอบครัวต้องมีการแจ้งความ
ถึงกระนั้นก็ตาม มีหลายคนที่ประสบปัญหา ที่ถอนตัวไม่ยอมแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต
่ ารวจ บางทีอาจจะยัง
มีความรู้สก
ึ ต่อคูช
่ ีวต
ิ อยู่ หรืออาจจะเกรงกลัวว่า จะถูกลงโทษในภายหน้า แม้แต่บต
ุ รร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่าย ก็อาจจะเป็นเหตุผลทีท
่ าให้ไม่แจ้งความ แล้วก็ยังอาจจะเป็นเพราะรู้สก
ึ ว่า เหตุที่เกิดนั้น เป็นเรื่อง
ส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือรู้สึกผิดบาป รู้สก
ึ อับอาย และโทษตัวเองในการทีต
่ นถูกกระทา
แล้วก็อาจจะเป็นได้ว่า มีความไม่เชื่อว่าอาชญากรรมประเภทนี้ เป็นเรื่องร้ายแรงพอทีจ
่ ะนาไปแจ้งความ
หรือตารวจอาจจะไม่ถือเป็นเรื่องจริงจัง สาหรับผู้ทถ
ี่ ูกกระทาจากอาชญากรรมอันเกีย
่ วเนื่องกับศักดิ์ศรี
อาจจะรูส
้ ึกลาบากใจที่จะต้องฝืนสู้กับบรรทัดฐานและค่านิยมของเครือญาติทั้งกลุ่มโดยลาพัง

การแจ้งความเป็นสิง่ สาคัญ
ถ้าหากคุณประสบภัยอาชญากรรมแบบนี้ คุณจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ การแจ้งความเป็นวิธี
หนึ่งที่จะช่วยยุตส
ิ ถานการณ์ในชีวต
ิ ที่แทรกด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิด

คนอืน
่ ก็แจ้งความได้
ส่วนมากเจ้าทุกข์เป็นผูแ
้ จ้งความตารวจเอง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วย ที่มิตรสหายหรือเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียงของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้แจ้งความ หากคุณสงสัยว่า มีใครถูกระทาด้วยความรุนแรง ก็สามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าทีต
่ ารวจได้ โดยทางเจ้าหน้าทีต
่ ารวจจะตัดสินว่า จะดาเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่

ข้อควรคานึง
มีหลายอย่างทีค
่ วรคานึงถึง ถ้าหากคุณมีชีวต
ิ อยู่กบ
ั ความสัมพันธ์ที่คณ
ุ ถูกข่มขู่ ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
หรือล่วงละเมิด







หาเพื่อนที่ไว้ใจได้ บอกเล่าสถานการณ์ของคุณให้เขาฟัง เขาจะช่วยสนับสนุนคาให้การของคุณ
ได้ ถ้าหากมีการดาเนินคดีในศาล
ติดต่อบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้หญิง หรือบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้ชาย เขาจะช่วยสนับสนุน
คาให้การของคุณได้เหมือนกัน ถ้าหากมีการดาเนินคดีในศาล
จดบันทึกประจาวัน ลงบันทึกหลักฐานไว้ว่า คุณถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู่ หรือทุบตีที่ไหนและ
เมื่อไหร่ รวมทั้งถูกทาร้ายร่างกายอย่างไรและที่ใดบ้าง
อย่าซักล้างเสื้อผ้าที่คณ
ุ สวมใส่ ขณะที่ถก
ู ทาร้ายร่างกายหรือล่วงเกินทางเพศ
บันทึกการบาดเจ็บต่างๆไว้เป็นหลักฐาน ถ่ายรูปไว้ได้ก็ยงิ่ ดี หรือให้แพทย์ทาบันทึกเป็นหลักฐาน
ไว้
เก็บคาข่มขู่ที่มีมาผ่านเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอส ส่งต่อให้เพื่อนที่
ช่วยเก็บไว้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสาคัญได้

ความช่วยเหลือและความคุม
้ ครอง
มีหลายคนหวาดวิตกที่จะแจ้งความ อาจจะเนื่องมาจากเกรงกลัวคนที่ตนจะแจ้งความ เจ้าหน้าทีต
่ ารวจ
สามารถวินิจฉัยภัยคุกคามและความเสี่ยงออกมาได้ เพื่อดูว่ามีความจาเป็นที่จะให้ความคุ้มครองแก่คณ
ุ
หรือไม่

ความคุ้มครองนัน
้ มีอยู่ด้วยกันหลายระดับ ขึ้นอยูก
่ ับว่าภัยคุกคามนั้นเป็นเช่นไร ตารวจให้คาปรึกษา การ
เฝ้าดูและเครื่องมือเทคนิคต่างๆ ตัวอย่างเช่น เครือ
่ งคุ้มครองเป็นชุด ที่ประกอบด้วยโทรศัพท์ฉุกเฉินพร้อม
ระบบจีพเี อส และเครื่องส่งเสียงสัญญาณภัย คุณอาจจะได้คน สาหรับติดต่อด้วย และมีช่องทางสนทนา
เรื่องข้อมูลและความปลอดภัย
ตารวจยังประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในสังคม ซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองคุณได้ เป็นต้นว่า ทาง
เทศบาลสามารถจัดหาที่พก
ั อาศัยที่ปลอดภัย และคุณสามารถได้ความช่วยเหลือจากกลุ่มช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอาชญากรรม แล้วยังมีองค์กรอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยคุณได้
พนักงานอัยการสามารถออกคาสั่งห้ามการติดต่อได้ อันหมายความว่า ผู้ใดทีข
่ ่มขูค
่ ณ
ุ นั้น จะติดต่อคุณ
ไม่ได้ ไม่ว่าจะพบหน้า หรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรืออะไรแบบนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจส่วนมากมี
เจ้าหน้าทีท
่ ี่เรียกว่า ฝ่ายประสานงานช่วยผู้ประสบภัยอาชญากรรม ซึ่งสามารถให้ขอ
้ มูลเพิ่มเติมได้
คุณยังอาจจะได้การช่วยเหลือในรูปของเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอาชญากรรม แต่นี่จาเป็นต้อง
มีการแจ้งความตารวจ ถ้ามีการแจ้งความ คุณก็มีโอกาสที่จะยื่นเรื่องขอค่าชดเชยการบาดเจ็บจากบริษัท
ประกันของคุณได้ดว
้ ย

ข้อมูลเพิม
่ เติม
หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอาชญากรรม: www.brottsoffermyndigheten.se
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับสตรีที่ถก
ู ข่มขู่ ถูกกระทาด้วยความรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ:
www.kvinnofridslinjen.se

จะแจ้งความอย่างไร
ถ้าตัวคุณเองหรือคนใดทีค
่ ณ
ุ รู้จัก ถูกกระทาด้วยความรุนแรง หรือถูกข่มขู่ ให้คณ
ุ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ
คุณสามารถโทรศัพท์ถึงตารวจ หมายเลข 114 14 หรือ 112 ก็ได้ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไม่อย่างนั้น คุณก็
ยังสามารถไปที่สถานีตารวจประจาท้องทีท
่ ี่คณ
ุ อยู่ได้โดยตรง ถ้าคุณมีความประสงค์ ก็ยังสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนที่คณ
ุ ไว้วางใจ เช่น เพื่อน หรือเพื่อนทีท
่ างาน

มีอะไรต่อจากนัน
้
หลังจากเจ้าหน้าที่ตารวจรับแจ้งความจากคุณแล้ว ก็จะมีการเรียกคุณไปให้ปากคาเพิ่มเติม ระหว่างที่
ตารวจสอบถามคุณนั้น เป็นสิ่งสาคัญที่คณ
ุ จะต้องเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยละเอียดเท่าที่จะทาได้ การข่มขู่
ความรุนแรง หรืออาชญากรรมอื่นที่คณ
ุ ถูกกระทานั้น มาในรูปใด จากใครหรือจากใครบ้าง เป็นอย่างนี้
มานานเท่าไหร่แล้ว มีประจักษ์พยานหรือไม่ มีใครทาให้คุณบาดเจ็บหรือไม่ อย่างไร คาตอบต่อคาถาม
ประเภทนี้เป็นสิ่งสาคัญสาหรับการที่เรื่องจะเดินหน้าต่อไปได้

การสอบสวนเบือ
้ งต้น
การสอบสวนคดีอาญาที่เรียกว่า การสอบสวนเบื้องต้นนัน
้ เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้น
ทั้งนี้นาโดยพนักงานอัยการ เมื่อการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานอัยการจะตัดสินว่า มี
พยานหลักฐานเพียงพอต่อการสั่งฟ้องบุคคลทีต
่ ้องสงสัยดังกล่าวนัน
้ หรือไม่ การสั่งฟ้องจะนาไปสู่การไต่

สวนในศาลชัน
้ ต้น ซึ่งเรียกกันว่าการพิจารณาคดี จะมีการสอบปากคาคุณ ผู้ต้องหา (ผู้ที่ถก
ู สั่งฟ้อง)
รวมทั้งพยานด้วย ถ้ามี ต่อจากนั้น ศาลจะออกคาวินิจฉัยและคาพิพากษา ถ้าคุณหรือผู้ต้องหาไม่พอใจต่อ
คาพิพากษาศาลชั้นต้น ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้

เกิดอะไรขึน
้ ถ้าไม่มก
ี ารสัง่ ฟ้อง
มีเหมือนกันที่ไม่มีการสั่งฟ้อง เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ นี่ไม่ได้หมายความว่า ตารวจและพนักงาน
อัยการไม่เชื่อคาบอกเล่าของผู้ถูกกระทา เพียงแต่ว่าไม่อาจจะดาเนินเรื่องต่อไปจนถึงขั้นสั่งฟ้องได้ ถ้า
ขาดหลักฐานทีเ่ พียงพอ หรือขาดพยานที่สนับสนุนคาบอกเล่าของผู้ถก
ู กระทา

ข้อมูลเพิม
่ เติม
รู้จักการขึ้นศาล: www.rattegangsskolan.se

รูจ
้ ก
ั ใครทีถ
่ ก
ู กระทาหรือไม่
ถ้าคุณรู้เห็นเป็นพยานการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือสงสัยว่าใครคนใดที่อยู่รอบข้างคุณ
ถูกกระทาด้วยความรุนแรง คุณสามารถแจ้งความตารวจเองได้
การแจ้งความตารวจเรือ
่ งอาชญากรรมประเภทนี้อาจจะรูส
้ ึกลาบากใจ ถ้าหากคุณไม่ต้องการทาเรื่องแจ้ง
ความอย่างเป็นทางการ ก็ยังสามารถติดต่อและบอกเล่าความสงสัยต่อตารวจได้ โดยไม่ต้องบอกชื่อ
จากนั้นก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ตารวจ ทีจ
่ ะติดตามเรือ
่ งและสอบสวนว่า จะแจ้งความตารวจหรือไม่ ถ้าคุณทางานด้าน
การรักษาพยาบาลและดูแลสวัสดิการ ในบางกรณีเป็นหน้าทีข
่ องคุณที่จะต้องแจ้งความ ถ้าเห็นว่าใครถูก
กระทาด้วยความรุนแรง

คุณสงสัยว่าเด็กถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ถ้าคุณสงสัยว่าเด็กได้รบ
ั ความเดือดร้อน คุณสามารถแจ้งเรื่องโดยไม่ต้องบอกชื่อ แก่การบริการสังคมใน
เขตเทศบาลที่คณ
ุ อยู่ได้ (หาได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลที่คุณอยู)่ ทางเทศบาลจะสอบหาข้อเท็จจริงและ
แจ้งความตารวจ ถ้าคุณทางานด้านการรักษาพยาบาล โรงเรียน หรือการดูแลสวัสดิการเด็ก คุณมีหน้าที่
ตลอดเวลาที่จะต้องแจ้งความ ถ้าคุณสงสัยว่ามีเด็กคนใดได้รับความเดือดร้อน

สาหรับการช่วยเหลือและสนับสนุน
องค์กรสิทธิเด็กในสังคม: www.bris.se
องค์การช่วยเหลือเด็ก: www.raddabarnen.se

ตารวจรวมพลัง
ตารวจถือว่าการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องร้ายแรง
คนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในสังคมถูกข่มขู่และถูกกระทาด้วยความรุนแรงภายในบ้าน นีเ่ ป็นปัญหาสังคมที่
สาคัญ ยิ่งกว่านัน
้ ยังเป็นอาชญากรรมที่ไม่เพียงแต่ขด
ั ต่อกฎหมายสวีเดนเท่านั้น แต่ยังขัดต่อปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอก
ี ด้วย

การตอบรับเป็นตัวชีข
้ าด
งานของตารวจจะต้องไปจากคาว่า ”อุทิศตัว มีประสิทธิภาพ และเข้าถึง” นี่เป็นสิ่งสาคัญในทุกกรณี แต่
น่าจะยิ่งสาคัญเป็นพิเศษ ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว
เราทราบดีว่า วิธีที่เราตอบรับผู้ประสบภัยอาชญากรรม มีความสาคัญทีช
่ ี้ขาดต่อผู้ทถ
ี่ ูกกระทา ว่าจะกล้า
แจ้งความหรือไม่ และดาเนินการไปให้ตลอด เช่นเดียวกันนี้ กระบวนการสอบสวนในขั้นตอนเริ่มต้น ก็มี
ความสาคัญต่อการสอบสวนที่ประสบผลสาเร็จ นี่อาจจะเป็นกรณีดังเช่น การสอบพยานและการบันทึก
พยานหลักฐานเกีย
่ วกับการบาดเจ็บของผูท
้ ี่ถก
ู กระทา เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องเน้นว่า ตารวจมีหน้าที่ที่
จะต้องเป็นกลางระหว่างการสอบสวน และคานึงถึงและเก็บรับในส่วนที่เป็นทั้งผลดีและผลเสียต่อผูต
้ ้อง
สงสัย

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ตารวจทางานตลอดเวลาเพือ
่ ปรับปรุงการสอบสวนคดีอาชญากรรมประเภทนี้ จุดประสงค์คือเพื่อให้คน
แจ้งความให้มากขึ้น ลดจานวนตัวเลขที่ไม่ปรากฏ ยกระดับประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มจานวนคดีที่
นาไปสูก
่ ารสั่งฟ้อง การฝึกอบรมใหม่ๆและปรับปรุงใหม่ได้ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของตารวจ
ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งภายในและกับพนักงานอัยการและเจ้าหน้าทีส
่ ่วนอืน
่ ๆและ
องค์กรอาสาสมัครต่างๆ ได้ผลักให้ปัญหานี้ขึ้นไปเป็นวาระสาคัญ การฝึกอบรมสาหรับผู้สอบสวนคดีเด็ก
และผูส
้ อบสวนอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรีได้พฒ
ั นาคืบหน้าและดีขึ้น

มีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร
เด็กทีป
่ ระสบกับการถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู่ ถูกกระทาด้วยความรุนแรงภายในบ้าน ได้รับบาดเจ็บทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กเหล่านี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่า มีความกังวล ความกระวนกระวายใจ ความ
ซึมเศร้า อาการเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ และมีความก้าวร้าวมากกว่าเด็กอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาคัญที่จะต้องไม่ลืมเด็กเหล่านี้ ถึงแม้พ่อแม่จะเชื่อว่าเด็กไม่เห็นหรือไม่สังเกตเห็นความรุนแรงหรือการ
ข่มขู่ แล้วยังมีงานศึกษาทีแ
่ สดงให้เห็นว่า ยิ่งผูห
้ ญิงถูกทาร้ายมากเท่าไหร่ โอกาสเสี่ยงที่เด็กจะถูกทาร้าย
โดยแม่หรือพ่อก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย

ตารวจปฏิบต
ั งิ านเรือ
่ งเด็กอย่างไร
ในหมู่เจ้าหน้าที่ตารวจ มีผู้นาการสอบสวนเด็กที่ฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการพบและ
พูดจากับเด็กที่ประสบอาชญากรรมทุกประเภท เด็กทีป
่ ระสบพบเห็นความรุนแรงภายในครอบครัว ถือว่า
เป็นผู้ประสบภัยอาชญากรรมและมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เพื่อที่เด็กจะได้รับเงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผป
ู้ ระสบอาชญากรรม จะต้องมีการแจ้งความตารวจเสมอ

ศูนย์พเิ ศษสาหรับเด็ก
ในท้องที่หลายแห่งของประเทศ มีสิ่งที่เรียกว่า ศูนย์พิเศษสาหรับเด็ก ซึ่งมีตารวจ พนักงานอัยการ แพทย์
และเจ้าหน้าทีก
่ ารสังคมรวมอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ทาให้เด็กไม่ต้องถูกโยกโยนไปมาระหว่างเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการดีสาหรับเด็ก อีกทั้งช่วยอานวยความสะดวกมากขึน
้ ในการทางานและประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการสอบสวน

ข้อมูลเพิม
่ เติม
องค์กรสิทธิเด็กในสังคม: www.bris.se
องค์การช่วยเหลือเด็ก: www.raddabarnen.se

ประสบภัยจากอาชญากรรมอันเกีย
่ วเนือ
่ งกับศักดิศ
์ รีหรือ
อ่านจากทีน
่ ี่ได้ เรือ
่ งคุณจะหาการสนับสนุนและการช่วยเหลือประเภทใดได้บา้ ง ถ้าคุณประสบภัยจาก
อาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรี
คุณมีชีวต
ิ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจกาหนดได้เองว่าจะแต่งกายอย่างไร จะพบใครได้บ้าง หรือถูกเฆี่ยนตี
เพื่อจะได้รู้จก
ั เชื่อฟังหรือไม่ คุณรู้สก
ึ ว่าคุณถูกจับตาดู ถูกควบคุมและข่มขู่จากพ่อแม่และญาติพี่น้อง
หรือไม่ คุณถูกบังคับให้ปกปิดความนิยมทางเพศหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็ประสบภัยอาชญากรรมหนึ่ง
หรือหลายอาชญากรรมที่รวมอยู่ในบัญญัติความทีเ่ รียกว่า อาชญากรรมอันเกี่ยวเนือ
่ งกับศักดิ์ศรี

เหยือ
่ มีทงั้ เด็กผูห
้ ญิงและเด็กผูช
้ าย
ทัศนะทีว
่ ่า มีแต่เด็กผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นเหยื่อความรุนแรงและการกดขี่เนือ
่ งจากศักดิ์ศรี ยังมี
เหลืออยู่ แต่ทั้งเด็กผู้ชายและผู้ชายก็เป็นเหยื่อด้วย เด็กผู้ชายและผู้ชายมักจะมีอิสระมากกว่าเด็กผู้หญิง
และผู้หญิง แต่ก็เป็นเหยื่อของการแต่งงานแบบคลุมถุงชนและการจับให้แต่งงาน เป็นต้น เด็กผู้ชายและ
ผู้ชายได้รับมอบหมายให้คอยเฝ้าและควบคุมพี่น้องและลูกพี่ลูกน้อง ถ้าลูกทีเ่ ป็นชายไม่ทาตามความ
คาดหวัง ก็อาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการกดขี่เสียเอง มีหลายกรณีที่รู้จก
ั กันดี ที่
เด็กผู้ชายและคนหนุ่มถูกฆ่า เนื่องจากเลือกคู่ชว
ี ิตผิดหรือพฤติกรรมทางเพศทีถ
่ ูกถือว่าเบี่ยงเบน

อาชญากรรมอันเกีย
่ วเนือ
่ งกับศักดิศ
์ รีต่อคนรักเพศเดียวกัน คนรักทัง้ สองเพศ และ
คนข้ามเพศ
คนรักเพศเดียวกัน คนรักทั้งสองเพศ และคนข้ามเพศที่มช
ี ีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นพื้นฐานจะอยู่
ในฐานะลาบากเป็นพิเศษ คนรักเพศเดียวกัน คนรักทั้งสองเพศ และคนข้ามเพศเป็นสิ่งต้องห้ามในหลาย
สังคม และถูกถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ถูกกีดกัน ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรง และฆาตกรรม ลูกชายหรือลูกสาวที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักทัง้ สองเพศ และคน
ข้ามเพศจะกลายภาระต่อครอบครัว เนื่องจากอาจจะกระทบต่อชือ
่ เสียงของครอบครัว แล้วจากนั้นก็เป็น
ลบต่อศักดิ์ศรี เพศวิสัยของเด็กไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อตัวเด็กเองเท่านั้น แต่อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสการ
แต่งงานของพีน
่ ้องคนอื่นๆด้วย

กฎหมายว่าอย่างไร
ถ้าใช้คาตามศัพท์กฎหมาย ”การจับตาดู” และ”การบีบบังคับ”ที่กระทาต่อคุณ เป็นเรื่องของการกักขังหน่วง
เหนี่ยวอิสรภาพ การบังคับ การข่มขู่ การลวนลามหรือการทาร้ายร่างกาย นีเ่ ป็นอาชญากรรมร้ายแรง ถ้า
คุณหรือคนที่คณ
ุ รู้จก
ั ประสบภัยอาชญากรรมประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังกล่าว ให้คณ
ุ
แจ้งความต่อตารวจ ถ้ามีขอ
้ สงสัยเกีย
่ วกับเรื่องความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ หรือบ้านพักฉุกเฉินสาหรับคนสาวหรือผู้หญิง

คาถามและคาตอบ
ถาม: ครอบครัวจะกลับไปประเทศบ้านเกิดตอนหน้าร้อน และฉันคงจะถูกจับแต่งงานทัง้ ๆทีไ
่ ม่ตอ
้ งการ ฉัน
จะทาอย่างไร
ตอบ: ติดต่อตารวจ บ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้หญิง หรือฝ่ายบริการสังคม เล่าให้เขาฟังเรื่องที่คุณสงสัย เป็น
สิ่งสาคัญที่จะต้องหยุดยั้งการเดินทางให้ได้ ถ้ามีเหตุผลที่ชวนให้สงสัยได้วา่ คุณจะถูกจับแต่งงานทั้งๆที่
ไม่ต้องการ ถ้าคุณอยู่ในต่างประเทศแล้ว เจ้าหน้าที่สวีเดนจะช่วยคุณได้ยากขึ้น
ถาม: ฉันจะหาความช่วยเหลือได้ทไ
ี่ หน ถ้ารูส
้ ก
ึ ว่า ถูกคุกคาม
ตอบ: ถ้าคุณถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม คุณก็สามารถไปหาตารวจ หรือบริการสังคม หรือบ้านพักฉุกเฉิน
สาหรับผู้หญิง ถ้ามีในแถวทีค
่ ุณอยู่ บ้านพักฉุกเฉินส่วนมากมักจะมีการติดต่อกับบริการสังคม และใน
สถานการณ์ฉก
ุ เฉินจะสามารถช่วยหาที่พก
ั ทีป
่ ลอดภัย และช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้ ในท้องที่
หลายแห่งในประเทศ มีที่พก
ั ที่ปลอดภัย ซึ่งบุคลากรจะเป็นความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาชญากรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรี ที่พก
ั เหล่านี้หลายแห่งรับเด็กด้วย แม้แต่ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
ถาม: ฉันอยูใ
่ นทีพ
่ ก
ั ทีป
่ ลอดภัยได้นานเพียงใด
ตอบ: คุณมีสิทธิอยูในที่พักทีป
่ ลอดภัยได้นานเท่าที่จาเป็น และจนกระทั่งคุณได้รบ
ั การช่วยเหลือให้หาที่
อยู่ของตนเองได้
ถาม: เกิดอะไรขึน
้ ถ้าฉันไปหาตารวจ
ตอบ: ตารวจสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และมีเหตุผลทีจ
่ ะเดินหน้าดาเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่
เนื่องจากคุณประสบภัยอาชญากรรม คุณจะได้รับการเรียกตัวเพื่อไปให้ปากคา ตารวจจะสอบปากคาผู้
ต้องสัยว่าเป็นผู้กระทาความผิดและพยาน ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวและคนอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง ใน
ขั้นตอนสุดท้าย การสอบสวนอาจจะนาไปสู่การสั่งฟ้องผูก
้ ระทาความผิดคนใดคนหนึง่ หรือหลายคน
ถาม: ฉันจะป้องกันตัวอย่างไร
ตอบ: ตามปกติ ตารวจจะประเมินภัยคุกคามและความเสีย
่ งอันตราย และถ้าจาเป็น สามารถช่วยให้ความ
คุ้มครองในรูปต่างๆได้ เช่น สัญญาณเตือนภัยเมื่อถูกทาร้าย แล้วตารวจยังมีผู้ประสานงานผู้ประสบภัย
อาชญากรรมหรือทีค
่ ล้ายๆกัน ซึ่งทางานในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาชญากรรม
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจหลายฝ่าย ยังร่วมมือกับองค์กรที่ไม่หาประโยชน์กาไร เช่น บ้านพักฉุกเฉิน
สาหรับผู้หญิงหรือคนสาว
ถาม: ฉันจะได้รบ
ั ความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมในการขึน
้ ศาล
ตอบ: คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากทนายโจทก์ นิติกรสาหรับคุณที่จะช่วยคุณ คุณยังจะได้การช่วยเหลือ
พยานจากบุคคลคนหนึ่งที่ชว
่ ยให้ข้อมูลและการช่วยเหลือ สาหรับนาไปใช้ได้ในเรื่องของการขึ้นศาล
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิม
่ เติม
สหพันธ์แห่งชาติเพื่อผู้ประสบภัยอาชญากรรม ซึ่งทางานเพื่อเงื่อนไขที่ดข
ี ึ้นสาหรับผู้ประสบภัย
อาชญากรรม: www.boj.se
สิทธิต่างๆของคุณ: www.dinarattigheter.se
www.flicka.nu
www.kvinnonet.wordpress.com
องค์กรแห่งชาติของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้หญิง: www.roks.se
www.rattegangsskolan.se
สหพันธ์แห่งชาติของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูห
้ ญิงในสวีเดน: www.kvinnojouren.se
เครือข่ายสิทธิสตรีเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงจากผูช
้ าย: www.terrafem.org

พิการหรือ
ความรุนแรงภายในครอบครัวเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ทก
ุ ประเภท แม้แต่ในความสัมพันธ์ที่ฝา่ ยหนึ่งตกอยู่
ในฐานะทีต
่ ้องพึ่งพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ผลจากความพิการ อาจจะเป็นเรื่องของความพิการ
ทางกายภาพที่จากัดความสามารถในการเคลื่อนไหว หรือสายตา หรือการได้ยินเสือ
่ มลง แต่ยังรวมถึง
ความพิการทางจิตใจหรือสติปัญญาด้วย
คนกลุ่มนี้ยิ่งมีความลาบากเป็นพิเศษ ทั้งนีเ้ พราะว่า พวกเขามักจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคู่ชีวต
ิ
และเป็นผูก
้ ระทาความผิดด้วย นี่ยิ่งทาให้อาชญากรรมประเภทนี้ยากต่อการพบเห็น ดังนั้น คุณทีป
่ ระสบ
พบเห็นหรือสงสัยว่า มีการกระทาผิดกฎหมายต่อคนพิการ ยิ่งมีความสาคัญ ถ้าคุณเกิดไปรู้จักใครโดยจาก
หน้าทีก
่ ารงานก็ดี หรือโดยทางอื่นก็ดี ที่คณ
ุ เชื่อว่าประสบภัยอันตราย คุณต้องไปหาตารวจ

ข้อควรคานึง
มีบางสิ่งบางอย่างที่ควรคานึงถึง ก่อนที่คณ
ุ จะแจ้งตารวจ สิ่งที่อาจจะมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะทาให้การ
สอบสวนจะประสบความสาเร็จ และเพื่อที่เรื่องจะได้เดินหน้าต่อไปจนถึงขั้นขึน
้ ศาล







เปิดใจกับเพื่อนที่ตณ
ุ ไว้วางใจ เล่าสถานการณ์ของคุณให้เพื่อนฟัง เขาจะสามารถช่วยยืนยัน
คาให้การของคุณในศาลได้ ถ้ามีการพิจารณาคดีในศาล
ติดต่อบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาจะช่วยยืนยันคาให้การของคุณในศาลได้ ถ้ามี
การพิจารณาคดีในศาล
จดบันทึกประจาวัน ลงบันทึกหลักฐานไว้ว่า คุณถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู่ หรือทุบตีที่ไหนและ
เมื่อไหร่ รวมทั้งถูกทาร้ายร่างกายอย่างไรและที่ใดบ้าง
Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp.
อย่าซักล้างเสื้อผ้าที่คณ
ุ สวมใส่ ขณะที่ถก
ู ทาร้ายร่างกายหรือล่วงเกินทางเพศ
บันทึกการบาดเจ็บต่างๆไว้เป็นหลักฐาน ถ่ายรูปไว้ได้ก็ยงิ่ ดี หรือให้แพทย์ทาบันทึกเป็นหลักฐาน
ไว้
เก็บคาข่มขู่ที่มีมาผ่านเครื่องตอบรับโทรศัพท์ อัตโนมัติ ทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอส ส่งต่อให้เพื่อนที่
ช่วยเก็บไว้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสาคัญได้

หาความช่วยเหลือและเกือ
้ กูลได้จากทีน
่ ี่
สาหรับคุณที่ประสบปัญหา มีการช่วยเหลือแก่คณ
ุ หลายเทศบาลมีโครงการช่วยเหลือผู้หญิงและชายที่
ประสบปัญหา แล้วคุณยังสามารถติดต่อองค์การที่มีเครือข่ายอยูท
่ ั่วประเทศแห่งใดก็ได้ที่มีอยู่ ข้่างล่างนี้
เป็นลิงค์ไปถึงองค์การต่างๆจานวนหนึ่ง
แล้วยังมีการช่วยเหลือ สาหรับผู้ทต
ี่ ้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรุนแรงของตน อันเป็นสิ่งที่ประสบการณ์
แสดงว่า ส่วนมากต้องการอย่างนั้น ผู้ที่หันไปหาความช่วยเหลือเพื่อหยุดยั้งการใช้ความรุนแรงนั้น มักจะ
วิตกและตกใจกลัวพฤติกรรมรุนแรงของตน เขามักจะรูส
้ ึกอับอายและรู้สก
ึ ผิดบาปกัน เทศบาลส่วนมากมี
หน่วยฉุกเฉินและคลินิกเฉพาะซึ่งคุ้นเคยกับการจัดการปัญหาประเภทนี้ และสามารถช่วยเหลือได้

ข้อมูลเพิม
่ เติม
องค์กรสิทธิเด็กในสังคม: www.bris.se
สภาป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ: www.bra.se
สหพันธ์แห่งชาติเพื่อผู้ประสบภัยอาชญากรรม: www.boj.se
เจ้าหน้าที่ชว
่ ยเหลือผูป
้ ระสบภัยอาชญากรรม: www.brottsoffermyndigheten.se
ผู้ตรวจรัฐการแห่งรัฐสภา: www.jo.se
สายด่วนเพือ
่ นหญิง: www.kvinnofridslinjen.se
กลุ่มชายเพือ
่ ความเสมอภาค: www.mfj.se
สหพันธ์แห่งชาติเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ: www.rfsl.se
องค์กรแห่งชาติของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูห
้ ญิง:: www.roks.se
ศูนย์ระดับชาติเพื่อบรรเทาวิกฤติสาหรับผู้ชาย: www.rikskriscentraforman.se
Somaya บ้านพักฉุกเฉินสาหรับคนสาวและผู้หญิง: www.somaya.se
สหพันธ์แห่งชาติของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูห
้ ญิง: www.kvinnojouren.se
สหพันธ์แห่งชาติของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผูช
้ าย: www.mansjouren.se
Terraferm เครือข่ายเพื่อสิทธิหญิงเพื่อต่อต้านความรุนแรงของชาย: www.terrafem.org

เราช่วยคุณได้
ความรุนแรงเกิดขึน
้ ได้กับความสัมพันธ์ทุกประเภท ทั่วทุกแห่งในสวีเดน เรารู้วา่ แต่ละปี มีคนที่ประสบ
ปัญหาเป็นจานวน 10 000 บางทีอาจจะมากถึงจานวน 100 000
คุณมีชีวต
ิ อยู่ในสถานการณ์ที่แทรกด้วยการล่วงละเมิด การข่มขู่ และความรุนแรงหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น
คุณต้องไปหาตารวจ คุณอาจจะประสบภัยอาชญากรรมประเภทร้ายแรงซึ่งต้องแจ้งความตารวจก็ได้
โทร 114 14 หรือไปที่สถานีตารวจที่ใกล้ทส
ี่ ุด กรณีฉุกเฉิน โทร 112

