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– JAG ÄR MEDVETEN om att jag kan bli
ännu mer av en måltavla nu. 

Så svarade Mohammed Omer i
somras på min fråga om det fak-
tum att han just fått pris för sin
oberoende journalistik kunde ge
någon form av skydd från israe-
liska angrepp. På ett brutalt sätt
visade det sig kort därpå hur rätt
han hade.

FÖR SOM ARBETAREN rapporterade
i juli så misshandlades Moham-

med Omer när han några veckor senare kom till den israe-
liska gränsen. Han misshandlades av vad han själv tror var
personal från den israeliska säkerhetstjänsten Shin Beth. Så
här skriver han själv: ”Jag visste tillräckligt om den israelis-
ka säkerhetstjänstens arbete för att veta att var och en av
dessa män hade en särskild uppgift. Alla skulle få sin tur;
detta förhör skulle inte vara över på ännu ett tag. Med så
många i rummet kunde jag bara gissa vad var och en hade
fått tillstånd att göra.” Han svimmar. När han vaknar 

släpas han i fötterna med huvudet mot marken. Han förs
till sjukhus, först i Jeriko, sedan i Gaza.

NU HAR RICHARD FALK, FN:s speciella rapportör för situatio-
nen för de mänskliga rättigheterna på de palestinska terri-
torierna, överlämnat en rapport till FN:s generalförsamling.
I rapporten kritiserar han den israeliska regeringen för dess
hårdhänta behandling av journalister som bevakar ockupa-
tionen och tar särskilt upp Mohammed Omers fall. Richard
Falk säger att behandlingen av Mohammed Omer ”verkar
ha motiverats av israelisk ilska över internationellt erkän-
nande av hans journalistik” samt av det faktum att han
just varit på en resa i Europa där han talat om situationen 
i Gaza, skriver nyhetsbyrån IPS. 

En ockupationsmakts hämnd, med andra ord. 
Under sin Europaresa talade Mohammed Omer i flera

länders parlament, bland annat i Holland, och även i Sveri-
ges riksdag. 

Den holländska ambassadören i Genève har krävt en för-
klaring från Israel. Vad har Sverige gjort?

BELLA FRANK

Utrikesredaktör 

Vilka alternativ
finns till dagens
fängelsestraff?

Magnus Hörnqvist, 
38 år, kriminolog, Stockholm.

– Det finns två vägar att gå
för att minska fångpopula-
tionen: minska inflödet
eller öka utflödet. Begrän-
sa inflödet handlar om att
hitta alternativa påföljder
så att folk aldrig behöver
sätta sin fot i fängelse. Behandlingshem är ett
bra alternativ då hälften av fångarna i Sverige
är narkomaner. 

– När det gäller att öka utflödet finns det ett
stort stopp i systemet. Förra året gjordes
ändringar i kriminalvårdslagen så folk i god tid
innan frigivning kan komma ut i arbete,
behandling, studier eller familjehem. Problemet
är att kriminalvårdsmyndigheten inte utnyttjar
det lagrum som finns för ökad frigång.

Hälften av dem som
släpps ur ett amerikanskt 
fängelse är tillbaka inom tre
år. Kriminalpolitikens fokus på
bestraffning kritiseras även 
i Sverige.

AV EVELINA FREDRIKSSON

Christer Karlsson, 57 år,
förbundsordförande för 
Kriminellas Revansch i 
Samhället, Stockholm.

– Fotboja, samhällstjänst
och sådana saker är väldigt
mycket bättre än fängelse
eftersom det ställer krav på
människor att de är ute i
samhället samtidigt som de har en tuff bevak-
ning på sig. Det är jättetufft att ha fotboja,
det finns många restriktioner, bland annat får
man inte dricka alkohol. 

Pernilla Sundström, 33 år,
förskolelärare, Stockholm.

– Det enda långsiktigt håll-
bara alternativet är ett
rättvisare samhälle. Vi
behöver ett samhälle som
hjälper sina medborgare i
stället för att stjälpa dem.
Ett samhälle som är mer
rättvist, jämlikt och socialistiskt. De fångar som
finns är produkter av det samhälle vi har ska-
pat i Sverige där människor bland annat sak-
nar jobb, där det finns homofobi och mäns
våld mot kvinnor.
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