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Polisen vill skjuta genom glas
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Måndagens nyhet att Sverige
har flest anmälda våldtäkter i
Europa – drygt 5 000 dokumenterade fall mot några hundra i
jämförbara länder – väckte stor
uppmärksamhet. En större
benägenhet att anmäla, både
våldtäkter generellt och lindrigare övergrepp än i andra länder, anses vara en del av förklaringen – men inte hela.
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Ökat antal våldtäkter
av Kristina Lindquist
Enligt den internationella forskargruppen blir det helt enkelt ﬂer
våldtäkter med Sveriges tidiga sexdebuter, höga alkoholkonsumtion,
”fria sexualitet” samt den ”rätt till
ett sent nej” som anses socialt
accepterad. Studiens tyngdpunkt
på brottsoffer snarare än gärningsman ligger här nära det omstridda
fokus på ”korta kjolar” som förekommit under svenska våldtäktsrättegångar.
ATT ”RÄTTEN TILL ett sent nej” anses
leda till ﬂer våldtäkter kan sedan
tolkas på minst två sätt. Antingen
att svenska kvinnor oftare försätter
sig i situationer som visar sig leda
till våldtäkt, just för att de upplever sig ha rätten att avbryta händelseförloppet i ett sent skede.

Amnesty kritiserar Sveriges sexualbrottslag och kräver att skuldfrågan
vid våldtäkt ska kopplas till bristande samtycke snarare än våld.

Alternativt handlar det i praktiken
inte om ﬂer övergrepp, utan om
att ﬂer handlingar deﬁnieras som
våldtäkt. Den kvinna som upplever
att ett ”sent nej” inte är möjligt
och därför genomför en sexualakt
utan verkligt samtycke, torde i
någon mening ändå ha blivit utsatt
för våldtäkt.
Även den svenska sexualbrottslagen har dock i andra sammanhang fått kritik för att den inte
fångar in situationer där offret
”paralyseras eller drabbas av en
känsla av overklighet, maktlöshet
eller skam”, som Amnesty skriver i
rapporten ”Fallet nedlagt” från
2008. Organisationen kräver därför att skuldfrågan vid våldtäkt ska
kopplas till bristande samtycke
snarare än till förekomsten av våld,
som i dagens lagstiftning.
Professor Liz Kelly, som lett
den nu aktuella och EU-ﬁnansie-

rade studien, är själv inte förvånad
över Sveriges dåliga placering.
Hennes uppfattning är att strävan
efter sådant som jämställda löner
inte automatiskt leder till resultat
på andra områden. Som ett exempel framhåller Kelly att studier i
utvecklingsländer visar att våldet
mot kvinnor i nära relationer ökar
när kvinnan vidgar sin ekonomiska
självständighet. I analogi med
detta har erfarenheter från kvinnojourer visat att kvinnor som
lever i misshandelsrelationer löper
störst risk att utsättas för grova
övergrepp när de samlat kraft och
bestämt sig för att lämna partnern.
EN MÖJLIG SLUTSATS är alltså att våldtäkt och annat våld mot kvinnor
blir ett redskap för män att upprätthålla en könsmaktrelation som
är stadd i förändring.
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Florist misshandlad av chef
När hon efter ett år med dåliga
arbetsvillkor lämnade jobbet
som florist utsatte chefen
henne för misshandel, vilket
polisanmäldes. Nu kontrar
arbetsgivaren med anklagelser
om stöld.

– Jag märkte tidigt att allt inte
stod rätt till – butiken förde en
svart kassa vid sidan om och hade
hög personalomsättning, säger ﬂoristen Nina som inte vill ha sitt
efternamn i tidningen.
Hon började sin anställning i
blomsterhandeln, som ligger på
Södermalm i Stockholm, i oktober
2007 och uppger för Arbetaren att
det inte fanns något kollektivavtal
på arbetsplatsen och att det betalades ut felaktiga löner.

– När jag kontaktade min fackförening Handels ﬁck jag ett mejl
från chefen som varnade mig för
att dra in dem, säger Nina.
Under sommaren blev hon
plötsligt uppsagd utan förklaring,
men efter förhandling drogs uppsägningen tillbaka. Därefter försämrades situationen gradvis och
Nina upplever att hon tvingades
utföra tunga uppgifter som en
slags straffarbete.
Nya förhandlingar om uppsägning inleddes, denna gång
med hänvisning till arbetsbrist
och nu gick Nina med på att gå
frivilligt mot att hon slapp
komma till jobbet under sin uppsägningstid. När hon kom för att
skriva på uppsägningspapper började arbetsgivaren uppträda hot-

fullt, slängde hennes saker på
henne och släpade ut henne från
butiken.
– Väl utanför gav han mig ett
slag i bröstet så att jag ramlade
bakåt, vilket bevittnades av ﬂera
människor i närheten, säger Nina.
polisanmälan gjordes och Nina väntar nu på att
denna ska följas upp. Nyligen ﬁck
hon besked om att hennes tidigare
arbetsgivare i sin tur har polisanmält henne för stöld.
– Han säger att han har vittnen
på att jag har stulit saker, men det
är nog i så fall någon anställd som
känner sig pressad att inte säga
emot, säger Nina.

EN OMEDELBAR
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POLISENS INSATSSTYRKA bör få tillgång till kraftfullare vapen. Detta
framgår av en skrivelse som rikspolisstyrelsen lämnat till försvarsdepartementet. Ammunitionen som insatsstyrkan vill testa är av en
kaliber som bland annat används av amerikanska krypskyttar i
Afghanistan.
Med den nya eldkraften ska man kunna skjuta genom skottsäkert
glas och skottsäkra västar på mycket långt avstånd. Rikspolisstyrelsen uppger att det är vid gisslansituationer i banker och
växlingskontor som den skarpare ammunitionen kan vara särskilt
användbar.

Halal-tv fälls inte
GRANSKNINGSNÄMNDEN VALDE att
fria SVT:s samhällsprogram
Halal-tv. Programmet var varken partiskt eller osakligt, skriver nämnden i ett utlåtande.
Totalt mottog Granskningsnämnden 33 anmälningar som
rörde Halal-tv. Anmälarna
menade att det var partiskt att
låta tre troende muslimska
kvinnor vara programledare
och att programmet i sig var
tydligt vänsterinriktat. Granskningsnämnden höll alltså inte
med om något av påståendena. Inte partiskt, enligt granskning.

Protest mot privatisering av SJ
på att bolagisera Banverket produktion får stark
kritik av oppositionspartierna. Tillsammans med Seko höll oppositionen under förra torsdagen en aktion på Stockholms centralstation, mot vad de anser vara en utarmning av svensk järnväg och
infrastruktur.

REGERINGENS PLANER

Ingen natt-ob för sköterskor
LANDSTINGET I JÄMTLAND vill sänka eller ta bort nattillägget för
undersköterskor som arbetar på Östersunds sjukhus, rapporterar
LO-tidningen. Anledningen är att man klubbat igenom en besparingsåtgärd på 177 miljoner under två år, varav 105 miljoner i år.
Tillägget på 200 kronor per natt regleras inte av kollektivavtalet
utan infördes för elva år sedan som en morot för undersköterskor
att ta nattskift. För en undersköterska som enbart arbetar natt
innebär det ett extra tillskott i kassan på ungefär 2 500 kronor i
månaden.

Tre frågor till…
Martin Sjöstrand, aktiv i Klimax Stockholm,
som polisanmält det statliga energibolaget
Vattenfall för allmänfarlig ödeläggelse.

Varför anmäler
ni Vattenfall?
– Det är en del i en kampanj
som startade när några av våra
aktivister gjorde en aktion på
Bromma ﬂygplats och senare
dömdes för det. Då kom vi på
att vi ville visa vilka som är de
verkliga klimatbrottslingarna
och skrev därför en lista på
Sveriges tio värsta.
– Det är en seriös polisanmälan även om den kanske
mest kommer att ha ett symboliskt värde. Det är ett sätt att få
strålkastarljus på vad bolaget
håller på med.
Varför just Vattenfall?

– En anledning är att de har
årsstämma den här veckan.
Men de får också bedömas vara
det svenska företag som har

störst utsläpp. Man är nu uppe i
100 miljoner ton koldioxid i
och med köpet av holländska
energibolaget Nuon. Det är
dubbelt så mycket utsläpp som
resten av hela Sverige. Så om vi
ska ranka företagen så är
Vattenfall värst.
Kommer det att bli fler
anmälningar mot svenska
företag?

– Det kommer det nog bli, vi
kommer fortsätta med det här
kampanjen och temat
klimatbrottslingar.
– Genom att göra en riktig
anmälan tvingas ju företagen ta
ställning till den.
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Våldtäkter ett sätt
att upprätthålla makt

