
Aggressiv Person som är arg och 
kanske använder våld.

Aina Slangord för polis.

Akut Någon som behöver hjälp  
direkt till exempel vid brott, sjukdom 
eller brand.

Allmän plats Kan vara gata, torg, 
park, idrottsplats, skolområde, butik, 
restaurang, bibliotek eller liknande där 
människor har rätt att vara.

Anmäla Berätta för polisen om ett 
brott för att polisen ska kunna utreda 
brottet.

Batong Kort käpp som polisen har.

Beslagta När polisen tar hand om 
saker, som till exempel någon har tagit 
från någon annan. Kan vara något 
olagligt till exempel narkotika.

Bevis Det som visar att något är sant, 
till exempel att någon har gjort ett 
inbrott.

Brott Något som är förbjudet i lagen.

Brottsligt Det någon gör som är 
förbjudet i lagen.

Böter Pengar en person måste betala 
som har dömts för ett brott.

Cash Engelska ordet för kontanter  
i mynt och sedlar.

Demokrati Ett land där folket väljer 
vilka som ska bestämma.

Domstol Myndighet som beslutar  
om någon är skyldig till brott och  
vilket straff personen ska få.

Drog Något som är förbjudet och 
farligt för kroppen, som khat och 
marijuana.

Etnicitet En folkgrupp som till  
exempel har samma språk och kultur.

Folk En grupp människor, till exempel 
i ett land.

Fängelse Hus där man stänger in  
personer som har dömts för ett brott.

Förebygga Göra så att något inte ska 
hända.

Gripa Ta fast.

Hota Säga eller göra något för att en 
person ska bli rädd.

Hämnas Själv straffa någon som sagt 
eller gjort något för att skada en annan 
person.

Ingripa Göra något aktivt till exempel 
vid ett brott.

Knark Kort ord för narkotika. Något 
som är förbjudet och farligt för  
kroppen, som khat och marijuana.

Kriminell Person som gjort något 
brottsligt som man kan få straff för.

Kränka Göra något dåligt eller säga 
något dåligt till en person.

Kön Vara till exempel man eller kvinna.

Lag Regler som gäller för alla i ett land.

Lagligt Det som är tillåtet i lagen.

Misshandla Kan vara slå eller sparka 
någon.

Misstänkt Något som man tror är ett 
brott.

Narkotika Något som är förbjudet 
och farligt för kroppen, som khat och 
marijuana. Kallas även droger.

Olagligt Det som är förbjudet i lagen.

Olovlig Något man inte får göra. 
Något som är förbjudet.

Pistol Vapen att skjuta med.

Rattfylleri Att köra bil efter att ha 
druckit alkohol eller använt droger.

Regel Vad man får göra och inte får 
göra.

Religion Det en person tror på, som 
en gud eller flera gudar. Kan vara att 
någon är till exempel buddist, jude, 
kristen eller muslim.

Riksdag Grupp personer som folket 
väljer vart fjärde år. De kallas politiker.

Räddningstjänst Det är till exempel 
brandkår.

Rättighet Något man får göra eller 
kan ha.

Samtycke Att man visar eller säger att 
man vill något. 

Sexualbrott Göra något sexuellt mot 
en person som inte vill.

Sexuell läggning Vara till exempel 
heterosexuell eller homosexuell.

Skadad Person som gjort illa kroppen, 
till exempel efter våld eller olycka.

Skydda Stoppa något som är farligt.

Skyldighet Något man måste göra.

Smita Försvinna från en plats, till 
exempel efter en trafikolycka. Smitning 
efter trafikolycka är ett brott.

Straff Kan vara fängelse eller böter för 
person som dömts för ett brott.

Stöd Ungefär det samma som hjälp.

Stöld Ta något som en annan person 
äger.

Tingsrätt En domstol som beslutar 
om någon är skyldig till brott och vilket 
straff personen ska få.

Trygg Att inte vara orolig.

Tvinga Få någon att göra något som 
han eller hon inte vill.

Uppgift Något man måste göra.

Utreda Ta reda på vad som har hänt, 
till exempel vid ett brott.

Utvisning En person som måste 
lämna ett land.

Vapen Något som kan användas för 
att skada eller döda någon, till exempel 
kniv eller pistol.

Vittna Berätta vad han eller hon har 
sett och vad man vet.

Vittne Person som vet någonting om 
ett brott eller händelse.

Våld Slå eller skada någon.

Våldsam Att använda våld mot någon.

Våldtäkt Att ha sex med någon som 
inte vill.

Äktenskap Personer som är gifta med 
varandra.
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