
AMELIA 131

Stjärnadvokat Elisabeth Massi Fritz har fokus på utsatta 
brottsoffer och jämställdhet. Här svarar hon på frågor från 
dig som blivit kränkt eller behöver guidning i den juridiska 
djungeln. Mejla din fråga till fraga.advokaten@amelia.se

NYTT I 
AMELIA!

”Jag ville skrika 
men kunde inte”

HAR DU EN FRÅGA SOM RÖR DINA RÄTTIGHETER? 
SKICKA DEN TILL: FRAGA.ADVOKATEN@AMELIA.SE

Du har gjort det enda rätta som har polisanmält 
brottet. Det är enda sättet att få upprättelse och 
också sätta stopp för dessa vidriga övergrepp. Jag 
vill önska dig lycka till.

”Han vill ta mitt barn”
Jag har en dotter med en man jag trodde var 
min drömprins men istället vill han begränsa 
mig och har stora humörsvängningar. Vår dot

ter är bara åtta månader men jag inser att vi inte kan 
leva tillsammans. Nu vill han ha vårdnaden om vår 
dotter. Jag vet att vårdnadstvister kan vara kompli
cerade och långdragna. Vad ska jag tänka på? 
/Stolta tvåbarnsmamman

Elisabeth: Barnets bästa gäller
I mål som rör frågor om vårdnad, boende och um
gänge är föräldrabalkens regler om barnets bästa 
avgörande för alla beslut. Domstolen ska ha ett tyd
ligt barnperspektiv och analy
sera kring vilka följder olika 
beslut kan få för barnet.

I de fall föräldrar kan komma 
överens om vårdnad, boende 
eller umgänge kan föräldrarna 
träffa en överenskommelse. Det kan man göra på 
egen hand eller genom samarbetssamtal hos familje
rätten i kommunen. Samarbetssamtal är kostnads-
fria, strukturerade samtal under sakkunnig ledning 
för att hjälpa föräldrar att komma överens kring 
barnet.

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende 
och umgänge finns det en möjlighet att lämna in en 
stämningsansökan till tingsrätten för att få frågorna 
prövade. Oavsett om man är den förälder som väck
er talan eller den som blir stämd, gör man klokt i att 
kontakta en jurist eller advokat på en advokatbyrå 
specialiserad på familjerätt. Välj ett ombud du har 
stort förtroende för. Ombudet ger vägledning kring 
den juridiska processen och kan hjälpa dig att ansöka 
om finansiering av tvisten.

Jag har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp 
och i samband med övergreppet blev jag väl
digt rädd och chockad. Kunde inte göra något 

motstånd. Ville skrika och sparka men låg helt passiv 
och var livrädd. Jag känner mig väldigt rädd inför det 
kommande polisförhöret och är säker på att jag 
kommer bli ifrågasatt för varför jag inte gjorde mot
stånd. Kan du ge mig råd? Jag vet att du hjälper så 
många i just de här frågorna. /Utsatt

Elisabeth: Ett vanligt tillstånd
Först och främst: Du ska inte gå ensam på ett polis
förhör. Du har rätt att få en egen advokat, ett så kall
lat målsägandebiträde. Din advokat kommer ha ett 
möte med dig inför polisförhöret, informera dig om 
hela rättsprocessen och även vara med på polisför
höret. Staten bekostar ditt biträde. Så välj någon du 
har förtroende för.

Det tillstånd du beskriver är väldigt vanligt när 
man har utsatts för något allvarligt och känt en stor 
rädsla och fruktan. Kroppen reagerar med chock 
och stänger av. Många blir paralyserade på det sätt 
du beskriver. Det här tillståndet är inget man väljer 
själv, du hamnar bara i det. Överlevnadsreflexerna 
tar över på grund av rädsla och chock, och kroppen 
kan även stänga av psykiskt med den konsekvensen 
att du får en minneslucka eller har vaga minnes
bilder. Det är också vanligt.

Det finns alltför lite kunskap om detta tillstånd 
men jag har mött dessa berättelser många gånger i 
just våldtäktsmål hos våldtäkts
offer. Det är viktigt att du inte tar 
på dig skulden, eller känner 
skam. Berätta om allt detta i 
samband med polisförhöret. Det 
kan till och med bli avgörande för 
om du har befunnit dig i den typ 
av ”särskilt utsatt situation” som lagen pekar på. 
Lagen kräver inte att du gör ett motstånd, det kan 
ändå vara en våldtäkt. Så berätta om din rädsla; be-
rätta så mycket du kan. Ditt biträde som du har med 
dig kommer att se till att du känner dig trygg. Om 
någon skulle ifrågasätta dig har du också ditt biträde 
med dig som kan stoppa frågor.

”Berätta 
om din 
rädsla!”

”Välj ett 
ombud du 
litar på”
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FRÅGA ADVOKATEN

Elisabeth står på 
brottsutsatta 
kvinnors sida!


