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Uppgifter om medborgarinitiativet
Medborgarinitiativets titel
Skriv in skolvåld i strafflagen
Datering av initiativet
20.10.2020
Initiativets form
Förslag om att lagberedning ska inledas
Innehållet i initiativet
Vi undertecknade föreslår att Finlands riksdag och regering vidtar lagberedningsåtgärder för att ta in
skolmobbning som separat brottsbeteckning i strafflagen.

Straffbarheten ska gälla alla extrema former av mobbning, både psykiskt och fysiskt våld. Personer som
arbetar med barn och unga ska få en tydlig och entydig lagfäst skyldighet att ingripa och gå vidare med
mobbningsfall. Samtidigt utvecklas det multidisciplinära samarbetet mellan skola, polis och
socialmyndigheter.

Termen skolmobbning innefattar psykiskt och fysiskt våld, allt från förlöjligande och spridning av rykten till
slag och knuffar. I de vuxnas värld skulle det handla om lindrig och grov misshandel eller ärekränkning.

Finland är ett civiliserat land och här ska ingen behöva få sin skolgång stoppad på grund av våld i skolan.

Motivering
Det straffrättsliga ansvaret börjar först vid 15 års ålder, men gärningar som begås före 15 års ålder måste
betraktas som våld eftersom mobbning är allvarligt. Personer under 15 år har inte straffrättsligt ansvar,
men det eventuella skadeståndsansvaret understryker hur allvarlig gärningen är. En tydligare möjlighet för
socialmyndigheterna att ingripa bidrar också till att både mobbaren och den mobbade får det stöd de
behöver.

Om skolvåld skrivs in som egen brottsbeteckning i strafflagen betyder det inte att förebyggande åtgärder
inte längre behövs. Det är bara ett komplement. Det är viktigt att skolorna stärker sammanhållningen och
tar itu med de bakomliggande orsakerna till mobbning. Dessutom är det viktigt att stärka stödet och
hjälpen med låg tröskel för dem som har blivit utsatta för mobbning. Tidiga insatser och framgallring av
mobbningsfall är väsentligt.

Hela grundskoletiden är en kritisk fas i barnens uppväxt och utveckling, så det är då särskilt lätt att göra
bestående skada på psyket. Termen skolmobbning väger inte in alla de långtgående konsekvenserna av
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skolvåld och ger inte heller en verklig bild av skolvåldet i dag som ett ytterst allvarligt hot mot barns och
ungas hälsa.
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