FATEG
Föreningen Anhörig Till En Gärningsman

”Ibland kändes det som om ingen annan hade
det som vi just då..
Men det fanns det ju, inom Fateg, det var så
skönt att upptäcka!”
					
		
Från en mamma

Hej anhörig!
Ibland blir inte livet riktigt som man hade tänkt sig.
Plötsligt sitter du där med en anhörig som är på väg att bli, eller redan
är frihetsberövad. I de stunderna är det lätt att man känner sig som
ensammast i hela världen. Det är inte alltid man har tillgång till vänner
eller andra anhöriga att prata med eller ställa alla frågor till.
FATEG är en rikstäckande förening med medlemmar över hela landet.
Vi har en sak gemensamt, vi är alla anhöriga till en gärningsman.
Våra anhöriga befinner sig i alla olika tidsfaser av sitt straff, är på väg
mot en rättegång eller på väg ut i samhället igen.
Gemensamt för oss anhöriga är känslan av att det är oerhört svårt
att finna stöd eller ens någon att prata med om vår situation. Det är
många frågor som dyker upp, speciellt i början. Det kan vara allt från
praktiska saker som besök, pengar, hur man hanterar allt praktiskt
på utsidan men även svårare saker att prata om så som skam, ansvar,
skuld, förlåtelse, ilska, sorg och frustration.
Ofta är det helt enkelt lättare att prata öppet med en människa som
har samma erfarenheter och som är mer intresserad av hur du mår
och hur vi kan hjälpa dig med råd och stöd.

” -Jag satt och sökte på nätet efter någon att fråga, bara någon..
Jag hittade ingenting! Ringde de vanliga, brottsofferjouren, kyrkan, soc mm. men fick svaret att
jag var ju varken brottsoffer eller gärningsman, jag var liksom ingenting..
Mitt i natten fick mitt sökande resultat! Jag hittade en blogg som en annan mamma skrivit. Hennes son hade också begått ett mord. Jag blev så lättad att jag grät..jag var alltså inte helt ensam.
Idag tipsar jag alla om Fateg!”
Norrlandsmamman.se
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FATEG - Föreningen anhörig till en gärningsman
Föreningens syfte är:
•
•
•
•
•

Att stödja varandra för att orka vardagen
Att genom opinionsbildning och information verka för att media
och samhälle skall förstå att även anhöriga till gärningsmännen
behöver hjälp och stöd efter ett brott.
Att under tiden gärningsmannen sitter på häkte, vid rättegång i
tings- & hovrätt, när straffet avtjänas så vill vi finnas som stöd och
hjälp utifall önskemål om detta finns.
Att genom samhällsinriktad verksamhet ex. genom besök inom
skolan och arbetsplatser verka för att männsikor ska våga ta kontakt om de drabbas av en anhörigs brott.
Att genom föredrag och liknande upplysa om hur det kan te sig
att vara anhörig till någon som begått brott.

Hur kommer du i kontakt med oss?
Vill du komma i kontakt med oss så är den enklaste och snabbaste
vägen att via vår hemsida www.fateg.se skicka ett meddelande till
oss så tar vi kontakt med dig. På hemsidan finner du mer information.

” - Vi fick ju inte veta någonting om vad som hänt vår son! Sekretessen tog över eftersom han just
fyllt 18 år. Det fanns ingen att fråga, alla hänvisade till någon annan. Hans advokat kunde bara
säga att han verkade må bra. Vaddå bra? Han satt ju häktad för ett allvarligt brott?!
Jag ville bara veta hur jag kunde få besöka honom och ge honom en kram! ”
Anhörig mamma.
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Vill du veta mer om FATEG och vårt arbete?
Besök vår hemsida: www.fateg.se

Vill du bli medlem i FATEG eller verka som passiv stödmedlem?

Medlemsavgiften för 2019 är:
200:- för enskild medlem & 300:- för familj.
Vill du gå in som stödmedlem så är det valfritt belopp.
Viktigt är att du anger ”sponsor + namn”
Skriv gärna namn, adress och telefonnummer när ni betalar in
årsavgiften. Vi ser gärna att ni, om möjligt, lämnar e-mailadress så
viss information kan lämnas den vägen.
I och med att vi är en förening där det är mycket känsligt med
personuppgifter osv så lämnas aldrig namn eller personuppgifter vidare utan godkännande från den det berör.
TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH STÖDER OSS!
Organisationsnummer: 802463-8846
Bankgiro numret är: 848-3547.
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