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Polis och åklagare samarbetar över 
landsgränserna

Polisen samarbetar nära med specialiserade åkla-
gare på Internationella åklagarkammaren som 
leder utredningarna.  

Eftersom brotten inte har begåtts i Sverige, är 
både vittnen och målsägare ofta spridda över hela 
världen. Därför har polisen ett omfattande inter-
nationellt samarbete. 

Polisen bistår även utländska polismyndigheter 
i deras utredningar av dessa brott, genom att till 
exempel hålla förhör med vittnen som befinner  
sig i Sverige.

Kontakta polisen
 ¿ Har du utsatts? 

 ¿ Vet du någon som har utsatts? 

 ¿ Vet du någon som har begått krigsbrott 
och befinner sig här i Sverige? 

Mejla registrator.kansli@polisen.se 
och märk med ”gruppen för utredning 
av krigsbrott”, eller ring polisens 
kontaktcenter 114 14.

polisen.se



Har du utsatts eller har du information?

Har du information om en händelse som kan vara 
ett folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelse? I Sverige ses dessa brott som mycket all-
varliga, och det är viktigt att de som begått sådana 
brott kan bestraffas. 

Kontakta polisen om du eller någon du 
känner har utsatts, eller om en förövare 
befinner sig i Sverige.

Brott mot mänskligheten 
 ¿ begås genom att någon till exempel dödas, 
torteras, utsätts för allvarliga sexuella övergrepp 
eller olovligen deporteras eller frihetsberövas.

 ¿ är led i ett omfattande eller systematiskt angrepp 
riktat mot en grupp civila.

Krigsförbrytelser 
 ¿ Brott mot vissa av de internationella regler som 
gäller i krig för hur till exempel civila ska behandlas. 

 ¿ kan begås genom att någon till exempel dödar  
eller misshandlar en person, eller plundrar eller 
förstör någons egendom på ett sätt som strider 
mot dessa regler. 

 ¿ För att det ska vara en krigsförbrytelse krävs 
att gärningen ingår som ett led i, eller på annat 
sätt står i samband med, en väpnad konflikt 
eller ockupation, alltså sker till följd av eller har 
samband med kriget. 

Krigsbrott är universella brott och kan 
utredas i Sverige oavsett var de har  
begåtts, och av vem. 

Om den misstänkte inte är svensk medborgare 
kan personen i vissa fall utlämnas till sitt  
hemland eller till det land där brottet begåtts  
för att lagföras där. I annat fall ska brotten  
utredas av svensk polis.

Sverige ger inte fristad åt förbrytare

I Sverige ses dessa brott som mycket allvarliga och 
förövarna ges ingen fristad här. Sverige har skrivit 
under Genèvekonventionerna och Romstadgan, 
som är grunden för den internationella brotts-
målsdomstolen i Haag. 

Det innebär att Sverige har förbundit sig att spåra 
upp, utreda och medverka till att förövare av 
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsför-
brytelser lagförs. Alla länder har en skyldighet 
att lagföra dessa mycket allvarliga brott och det 
är viktigt att inte heller Sverige blir en fristad för 
personer som begått sådana brott.Så säger lagen

Folkmord 
 ¿ riktar sig mot en viss folkgrupp som är nationell, 
etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös och 
som begås i syfte att folkgruppen helt eller delvis 
ska förintas. 

 ¿ kan begås genom att en eller flera personer i en 
sådan folkgrupp till exempel dödas, torteras eller 
utsätts för allvarliga sexuella övergrepp.

Mer om krigsbrott i svensk lag

Lag (2014:406) om straff för folkmord, 
brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser.

Lag (1964:169) om straff för folkmord.


