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[USA] Sexuellt våld mot kvinnor 
bland ursprungsfolken i USA är 
utbrett och mycket brutalt. En-
ligt statistikundersökningar  har 
kvinnor bland ursprungsfolken 
2,5 gånger större risk att utsättas 
för våldtäkt eller sexuella över-
grepp än övriga kvinnor i USA.

Gärningsmän som inte tillhör 
ursprungsfolken ger sig ofta till 
reservaten, medvetna om att de 
kan förgripa sig på kvinnorna 
utan att egentligen bli straffade. 

De flesta av dessa kvinnor i 
USA och Alaska rapporterar inte 
till polisen. De duschar bara och 
åker till sjukhuset för att få vård.

Sexuellt  våld mot ursprungs-
folkens kvinnor är fortsättning 
på historiska kränkningar som 
ursprungsfolk i USA utsattes för 
av nybyggare och soldater. 

Våldtäkt sattes i system för 
att erövra och kolonisera det 
nya landet. Diskriminering är 
ett stort problem, liksom en stor 
likgiltighet hos tjänstemän och 
i rättsväsendet. Polisen saknar 
kunskap i mötet med våldtäkt-
soffer, och ursprungsfolk i syn-
nerhet. Utredningar och åtal 
läggs ned. Kvinnorna blir dub-
belt diskriminerade, via kön och 
etnicitet. Det komplicerade rätts-
systemet där såväl stam- som del-
statliga och federala rättsväsen-
det inblandas i hanteringen av 
sexualbrott mot kvinnor, gör att 
dessa hamnar i en rättvisans lab-
yrint. Överlevare av sexuellt våld 
är inte heller garanterade tillgång 
till adekvata rättsmedicinska un-
dersökningar, delvis orsakat av 
att den indianska hälsovården är 
en starkt underfinansierad.

Protestera i brev till: Mike 
Leavitt,  US Secretary of the 
Dept. of Health and Human 
Service,  200 Independent Ave., 
SW, Room 615-F Washington, 
DC 20201, USA 
[Amnesty International]

Charta 2008 genomförde redan den 17 mars ett möte i Rinkeby Folkets Hus, 
tillsammans med Somaliska freds- och utvecklingsföreningen för att uppmärk-
samma ytterligare, då pågående rättsövergrepp mot svensksomalier.

Vi då som fanns bland de hundratals mötesdeltagarna kunde lyssna på 
personer som nyligen släppts ur häkte, anklagade för att ha sänt pengar till 
organisationer i Somalia. Deras datorer och till och med deras underkläder 
beslagtogs. Men bevis saknades alltså för att något brott förelåg. Franz Kafka 
skulle känt igen sig i hela denna process.

Många somalier i Sverige har tagits in till förhör och får – på vems upp-
drag? –  frågan om vilken organisation de stöder i Somalia. 

– I själva verket handlar det om att somalier sänder pengar till sina 
landsmän och släktingar i ett ockuperat hemland, konstaterade journalisten 
och författaren Mikael Nyberg.

– Hawala-systemet behövs, alltså att pengar förmedlas via personer. Det 
finns inget bankväsende, inget Swedbank eller Nordea i Somalia. 

– Där pågår en nedtystad humanitär katastrof. USA:s flygande fästningar, 
beväpnade med automatkanoner från Bofors far över landet och skjuter. So-
malia styrs av en före detta krigsherre som förts till makten av etiopisk militär 
i samarbete med USA, sa Mikael Nyberg. 

riksdagsman varnar för följderna
Gösta Hultén från Charta 2008 fann sättet som somalierna gripits på den 28 
februari märkligt, med Nationella insatsstyrkan som i gryningen rusar in i 
lägenheterna och drar iväg med föräldrar inför ögonen på deras barn:

– Det är fruktansvärt och det bör strida mot lagen att göra så. Förfarandet 
har JO-anmälts men JO har inte vidtagit någon åtgärd.

Mehmet Kaplan, riksdagsman och ordförande i Muslimska rådet, varnade 
för följderna av särbehandling och utpekande av muslimer – till exempel so-
malier – i Sverige:

– Vi kan få ett läge som i Danmark och Nederländerna, det vore en väg 
mot undergången. Safia Gabor från Somaliska freds- och utvecklingsförenin-
gen påpekade att somalierna kämpat för självständighet redan under Musso-
linis fasciststyre: – Ska inte vi ha rätt till ett eget land som vi styr själva? 

Amina Said underströk att somalierna i Sverige inte kommer att låta sig 
skrämmas av SÄPO:s metoder: 

– Vi kommer att fortsätta samla pengar till släktingar och landsmän i So-
malia, lovade hon. Och redan på mötet i Rinkeby påbörjades insamlingen.

moTsäTTer oss behandlingen
De sista två som satt häktade är nu, enligt SvD 13/9, helt friade av åklagaren. 
Den bild vi därför tycks se växa fram är hur en etnisk grupp i Sverige, vars 
medlemmar är svenska medborgare, utan bevis kan trakasseras av säkerhets-
polisen – för att de är mörkhyade och muslimer. Andra svenskar behandlas 
ännu inte så här, kanske kommer andra tider – se på debatten om FRA-lagen!

Föreningen Fjärde Världens inställning är tydlig: Vi motsätter oss behand-
lingen av de anhållna svensksomalierna och deras familjer, och vi fortsätter 
arbetet mot främlingsfientlighet och rasism – i Sverige och i hela världen.

Henrik Persson

> NOTISER

Myndighetsövergrepp 
mot svensksomalier
I början av september kom EU-domstolens besked: det var fel av Sveriges re-
gering att frysa tre svensksomaliers tillgångar 2001, och fel av EU att anklaga 
dem ohörda.

Sexuellt våld mot 
ursprungsfolk
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