Polarna
Om Polarna
Jobbar med förebyggande verksamhet på uppdrag av Värmdö kommun.
Denna typ av verksamhet måste varje kommun ha för att stötta ungdomar.
Ungdomskonsulenter är titeln som ledarna för Polarna har och de jobbar
heltid med ungdomsfrågor. De utbildar också ungdomar som är med ute
och möter andra ungdomar - dessa utbildade ungdomar kallas ”polare”.
Ungdomskonsulenternas andra uppdrag är t ex att ta hand om unga som
dömts till ungdomstjänst och de utbildar även i skolor.
När ett brott sker:
Ex ett barn utnyttjas sexuellt:
Gräns för barn är vid 15 år när det gäller att ha sex.
Grundprincipen är att du är Chef över din egen kropp - alla bestämmer själv över den.
När en anmälan gjorts om brott innebär alla försök att påverka den som gjort anmälan, att ett nytt
brott begås: övergrepp i rättssak (hårdare stra ). Om detta sker se till att Skärmdumpa/spela in,
notera tid, plats och anmäl även detta (det kan vara någon annan än gärningspersonen).

Att fylla 15 år = rättigheter & skyldigheter

Samhället har bestämt att här kan ungdomare få och ta detta?
Stra myndig
14 år och då under 15, då kopplas socialtjänsten in. Vårdnadshavare blir kallade till soc. Där
bedöms om det ska bli en utredning. Allt som Soc gör görs för att det ska bli bra i familjen.
SiS- institution /HVB-hem kan barn yttas till i sista hand om det inte fungerar i familjen och Soc
har provat allt annat.
Belastningsregistret (prick) där skrivs det in det som skett. Detta register kan arbetsgivare be om
vid anställning. Ledare i föreningslivet behöver lämna in.
Körkort behöver ett körkortstillstånd och har du saker i ditt belastningsregister kan ge krav för att
få tillstånd ex vänta 2 år. Resor till vissa länder kan kräva inresetillstånd som gör det svårare att få
resa in.
Rätt att ta körkort för A-traktor & moped
Föräldrar kan bli medåtalade om du begår brott på/kring dessa.
Byxmyndig
Du får ha sex med andra över 15 år som gett samtycke.
Cykla utan hjälm (får men)
- El-sparkcyklar kräver hjälm om du är under 15 år.
Vittnesplikt Du är skyldig att vittna om du ser ett brott som begås.

Tra kbrott
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Ordningsstörande - ex höga ljud från bilar och dess musikanläggningar som stör är ett brott.
Från i år kan en polis ge böter på plats när detta sker = 1500 kr.

Skadegörelse - om man förstör en parkering genom sitt åkande med fordon, så är det ett brott.
Mopeder som trimmas = ej moped längre
= försäkringen gäller inte

Sex - samtycke & samförstånd

Filmen som jfr med att dricka en ”Kopp te”

- Ett ja först och ett nej sedan = nej som måste respekteras.
- Medvetslösa - kan inte säga nej.
- Ja tidigare betyder inte ja en annan gång = fråga varje gång.
- Sover = har inte sagt ja.

Samtycke är allt!

Samtyckeslagen:
Ansvaret ligger nu på gärningspersonen.
Sa den utsatte ja?
Visade den utsatte ett ”ja” med kroppen?
Brott - blåljussabotage
När polis, brandkår, ambulans hindras/stoppas ses det som ett brott som ger stränga
stra .
Tänk, kan jag hjälpa till i stället. Visa vägen.
Ta inte fram mobilen när det skett en olycka, då det påverkar alla inblandade.

Sociala medier:
Inte kränka någon gäller här som överallt annars. Samma lagar gäller här i övrigt också
som ute i samhället.
Om något händer:
Skärmdumppa, tid, när, var - skicka till polisen.
Ofta är ungdomar själva i dessa forum - då kan du bli/känna sig ensamma om det händer
något.
Vem äger materialet som läggs ut?
Det gör ofta appen som du använder. Appen äger då dina bilder och kan sälja dessa. Har
du godkänna villkoren kan det vara så att du godkänt alla framtida uppdateringar.
Råd: ”Lägg aldrig upp bilder som du inte kan skicka till dina föräldrar”
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”Blottare”

Dickpics = digital blottare
Dessa är alltid olaglig då det krävs samtycke för att skicka denna typ av bilder.
Brottet heter sexuellt ofredande och ger böter eller fängelse.
All delning utan samtycke av denna typ av bilder är olagligt.
Tänk även på att bilder som delas till någon kan i framtiden nnas hos en person som du
inte vill ska ha dina privata bilder.

Våldsbrott
Misshandel: När smärta uppstår ( den utsatta avgör). Samtycke nns inom ex boxning.
Hot: Tvinga någon mot sin vilja.
Rån: När något sker under hot eller med våld för att ta något.
Sexualbrott: Ofredande är de vanligaste
Stödcentrum: Hjälper unga utsatta (sitter i Sickla eller i brandstationen). Man kan ringa
och bolla med dem. De hjälper även till vid rättegångar för att stötta de utsatta.
De jobbar med medling. Ex Den utsatta butiken trä ar den som utfört brottet för att se hur
man kan gå vidare.
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Vålds/brottspyramid/våldskultur

Normaliseringsprocedur är när något blir normalt och då är nästa steg lättare att ta/ske.
Vad kan vi göra?
Alla kan säga att jag ska inte klättra upp på första steget.
Cannabis
Är olagligt att inneha, sälja och bruka/använda. Är idag en kraftfullare drog än det historiskt varit
Hjärnan tar skada, då de farliga ämnena lagras i kroppens fettdepåer i t ex hjärnan. De skapar
beroende som gör att du inte kan sluta. Inkörsport av andra droger
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Alkohol:
Smuggelsprit/Alkohol askor som innehåller annat än det som står på etiketten. Analys säger att
det är saker man har i lastbilsmotorer. De som säljer tjänar stora summor och de som drabbas
bryr de sig inte om. Langaren gör brottet.

