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AVSIKTLIG SKADEGÖRELSE

I cirkulär 12/1999 bad Kyrkostyrelsen församlingarna meddela avsiktlig
skadegörelse eller hot om skadegörelse som riktar sig mot församlingens egendom
eller privat egendom på begravningsplatser. Orsaken till begäran var polisens
önskemål att få information för kartläggning av brott med ideologiska motiv, eller
förberedelse av sådana brott, och eventuella förebyggande åtgärder. Därefter
bedarrade vågen av försök till mordbrand och vältandet av gravstenar och
kartläggningen avslutades.
Nu finns det igen ett behov av att samla information om iakttagelser som kan
kopplas till avsiktlig skadegörelse. Syftet med insamlingen av information och
kartläggning av händelser är att utreda orsakerna till skadegörelse. Utredningen
av orsakerna kan sedan göra det möjligt att hindra framtida skadegörelse.
Det kan vara svårt att med säkerhet säga när en skada eller ett försök till
skadegörelse är avsiktliga. Därför ber vi er meddela också sådana fall eller
iakttagelser där avsiktlig skadegörelse är ett bland flera alternativ. Vidare ber vi er
också meddela iakttagelser av skador med liten ekonomisk betydelse eller fall som
inte gått längre än till försök, förberedelse eller hot. Eftersom det inte är fråga om
en brottsanmälan eller ansökan om försäkringsersättning och eftersom
uppgifterna behandlas konfidentiellt och bara för att dra allmängiltiga slutsatser
kan anmälan också ta upp faktorer som kunde vara svåra att bevisa eller som inte
med säkerhet kan knytas till iakttagelsen.
Iakttagelserna kan meddelas via ett fritt formulerat brev eller e-post till:
Eero Raatikainen
Kyrkostyrelsen
PB 185
00161 Helsingfors
eller
eero.raatikainen@evl.fi
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Av brevet eller e-posten bör åtminstone framgå vilken församling det gäller, en
bedömning av tidpunkten när skadegörelsen kan ha skett, iakttagelser från själva
händelsen och iakttagelser som kan kopplas till händelsen. Om det finns spår av
händelsen, till exempel klotter, som kan ha betydelse vid bedömning av
skadegörarens motiv är det bra att bifoga ett fotografi. Församlingen bör internt
komma överens om vem som gör anmälan, så att vare iakttagelse bara anmäls en
gång. Anmälan kan göras av den person i församlingen som denna uppgift bäst
lämpar sig för.
De fall som meddelas till Kyrkostyrelsen behandlas konfidentiellt och resultaten
av utredningen används så att det inte går att identifiera en enskild händelse eller
församling.
Eftersom upplysningarna behandlas bara för att utreda hot om skadegörelse och
planera allmänna förebyggande åtgärder förmedlas inte enskilda fall till den
lokala polisen eller någon annan instans. Meddelandet ersätter därmed inte till
exempel en brottsanmälan eller en ansökan om försäkringsersättning.
Församlingen bör oberoende av meddelandet överväga om det finns skäl att ta
kontakt med den lokala polisen, räddningsväsendet eller försäkringsbolaget och
besluta om eventuella andra åtgärder. Om det finns skäl att anta att ett aktuellt hot
föreligger är det viktigt att hålla kontakt med de lokala myndigheterna, polisen
och räddningsväsendet.
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