Grannsamverkan ingår samarbete med Brottsofferjouren
I dag är det Grannens dag, en viktig påminnelse om betydelsen av att samverka för att öka
tryggheten och säkerheten i våra bostadsområden. Organisationen bakom
Grannsamverkan är glada att nu kunna meddela att vi ingått ett samarbete med
Brottsofferjouren som kommer att bidra till att Grannsamverkan stärks ytterligare.
Organisationen bakom Grannsamverkan består i dag av försäkringsbolag,
intresseorganisationer och myndigheter som alla har intresse av att minska inbrott och
stölder. Att Brottsofferjouren nu är en del av Grannsamverkan innebär nya möjligheter till
stöd för de anslutna hushållen. Nu kommer den som utsätts för till exempel ett inbrott ha en
självklar part att vända sig till.
-

Vi är väldigt glada över att Brottsofferjouren vill vara med i Grannsamverkans
verksamhet. Vi ser att det tillför ytterligare en viktig dimension till arbetet, säger Lina
Nilsson, ordförande i Grannsamverkans nationella grupp.

Från och med årsskiftet kommer Brottsofferjouren att vara en aktiv del av arbetet med att
öka antalet områden med Grannsamverkan. Brottsofferjouren har redan påbörjade projekt
riktade till bostadsområden och dess boende, inte minst i utsatta områden, som kommer att
stärkas tack vare samarbetet.
-

Vi tror att det här samarbetet kommer att bli givande för båda parter. Den största
fördelen är självklart att många fler brottsutsatta att kunna få tillgång till stöd. BOJ
ger stöd åt alla som utsatts för brott. Ett grovt brott som inbrott i bostad är ofta både
kränkande och jobbigt för alla som blir berörda, säger Fredrik Mellqvist,
generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

Minskar inbrott med 36 procent
Grannsamverkan gör stor skillnad. I Grannsamverkansområden minskar inbrotten i snitt med
36 procent jämfört med 8 procent i kontrollområden, enligt den senaste utvärderingen gjord
av Malmö Högskola. Boenden i områden uppger också att känslan av trygghet har ökat med
38 procent sedan de startat Grannsamverkan.
Bakom Grannsamverkan står organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) som består av
Polisen, Länsförsäkringar, Folksam, If, Trygg Hansa, Villaägarna, SSF Stöldskyddsföreningen,
Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SKR och Brottsförebyggande rådet (Brå).
Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga
Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd
till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med BOJ,
stödet är kostnadsfritt, alla inom BOJ har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs
för att få stöd. BOJ ger stöd på många olika språk.
Läs mer på grannsamverkan.se
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