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I USA har en av tre ame-
rikanska indiankvinnor 
någon gång blivit våldtagen 
eller utsatt för våldtäkts-
försök. De alarmerande 
siffrorna kommer från Jus-
titiedepartementet i USA 
och visar på en frekvens 
som är dubbelt så hög som 
i resten av landet. 
Kvinnorättsförespråkare i USA be-
skriver de små isolerade byarna, fram-
förallt i Alaska, som de platser där 
indiankvinnor löper högst risk att bli 
offer för sexuellt våld. Byarna är svåra 
att ta sig till och varken telefon eller 
internet fungerar särskilt ofta. 

Trots att det är svårt att genomföra 
statistiska undersökningar så visar 
en undersökning gjord av Alaska Fe-
deration of Natives att frekvensen av 
våldtäkt i små byar, som t.ex. Em-
monak i Alaska, är så mycket som 
12 gånger så hög som den nationella 
frekvensen. 

I flera intervjuer säger kvinnor att 
de knappt har några kvinnliga vänner 
eller släktingar som har lyckats und-
komma att bli offer för sexuellt våld. 
Kvinnor i dessa byar förväntar sig nu 
att det ska hända. Det har så gott som 
blivit en norm för unga kvinnor.

Verkligheten på många sjuk-
hus som sponsras av Indian Health  
Service är att de saknar tillräckligt 
många sjuksköterskor som är utbil-
dade att undersöka offer för våldtäkt. 
Sjukhusen saknar även så kallade 
Rape-kits, tillgång till preventivme-
del och provtagningsutrustning för 
sexuellt överförbara sjukdomar. Sjuk-
husen hävdar också att de inte har 
tillgång till kameror för att kunna 
dokumentera skador hos offren. 

Flera indiankvinnor säger också 
att reservatens tribal police (traditio-
nella poliskår) ofta avskräcker dem 
från att anmäla sexuella övergrepp. 
De hävdar att våldtäkt har förekom-
mit under flera generationer och att 
representanter från deras folkgrupp 
samt de federala och delstatliga myn-

digheterna inte har gjort mycket för 
att motarbeta det.

Anledningarna till den höga frek-
vensen av sexuella övergrepp bland 
amerikanska indianer är inte helt 
klarlagda men det förklaras ofta med 
en nerbruten familjestruktur, att det 
saknas en öppen diskussion om sexu-
ellt våld och alkoholism. 

Navajo Nation
Navajo Nation sträcker sig över delar 
av Arizona, New Mexico och Utah 
och har en befolkning på ca 180 000. 
Här anmäldes 329 våldtäktsfall år 
2007. Kvinnorättsförespråkare från 
Navajo Nation säger dock att det är 
endast 10 procent av sexuella över-
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grepp som anmäls. Fem år senare har 
man bara gjort 17 arresteringar. 

Enligt det amerikanska justitiede-
partementet görs en arrestering bara i 
13 procent av fallen av sexuella över-
grepp som anmäls av indiankvinnor. 
Detta kan jämföras med 35 procent 
för fallen som anmäls av svarta kvin-
nor och i 32 procent av fallen anmäl-
da av vita kvinnor.

Caroline Antone, 50, från Navajo 
Nation, en företrädare för reservatets 
offer för sexuellt våld och som har bli-
vit våldtagen själv, säger att sexuella 
övergrepp var praktiskt taget rutin i 
hennes samhälle.

”Jag känner bara några få som 
inte har blivit våldtagna” säger hon. 
”Bland hundratals”.

Många offer men inga åtal
I South Dakota är 10 procent av be-
folkningen indianer samtidigt som 
de är hela 40 procent av offren för 
sexuella övergrepp. I en annan delstat, 
Alaska, är urbefolkningarna 15 pro-
cent av befolkning men utgör 61 pro-
cent av offren för sexuella övergrepp.

Av de fall som anmälts på indian-
reservaten år 2011 väcktes inget åtal 
i 65 procent av fallen. Trots de låga 
siffrorna lever många fällda sexuella 
förbrytare på så kallade tribal lands. 
Bara på Tohono O’odham reservatet 
i Arizona lever 184 klass 3 förbytare, 
en klassificering av förbrytare med 
högst risk för återfall. Befolkningen 
på reservatet är 15 000 personer. Man 
kan jämföra med Boston där det bor 

Baserat på följande artiklar:
•  Williams, Timothy, For Native 

American women, scourge of 
rape, rare justice, New York 
Times, 22 Maj, 2012

•  Congressional hearings sought 
on abuse of native women, New 
York Times, 1 juni, 2012 

Byn Cibuque på Fort Apache-reservatet 
i Arizona Foto: Phillip Capper
Över bilden: Indian Health Service 
logotyp. IHS är det amerikanska 
federala hälsoprogrammet för 
amerikanska indianer och 
urbefolkningar från Alaska.

618 000 personer, varav 
252 personer är klass 3 
förbrytare. 

Dåligt förberedda 
att hjälpa offer
De myndigheter som är 
ansvariga för att hjälpa 
offer för sexuella över-
grepp bland amerikan-
ska indianer är ofta då-
ligt förberedda. Indian 
Health Service har till 
exempel bara möjlighe-
ten att göra våldtäktsun-
dersökningar vid 27 av 
de 45 sjukhus de finan-
sierar. Enligt en federal 
rapport från 2011 har 
sjukhusen inte bokfört 
antalet offer för sexuella 
övergrepp som behand-

lades på deras kliniker tillräckligt 
noggrant. De saknade också riktlinjer 
för hur man behandlar våldtäktsoffer.

Justitiedepartementet i USA har 
nu ökat antalet FBI-agenter och ame-
rikanska federala åklagare på indian-
reservaten och hoppas kunna hjälpa 
Indian Health Service att utbilda fler 
sjuksköterskor. Departementet säger 
också att bekämpningen av sexuellt 
våld är en prioritet för dem.

Förslag 
Nu förhandlar Vita huset och Repre-
sentanthuset om att ge de så kallade 
tribal courts (traditionella domstolar) 
ny makt att åtala icke-indianer som 
misstänks för sexuella övergrepp på 
sin maka eller sambo som är indian. 
Flera republikaner har varit emot att 
utvidga makten hos dessa domstolar 
och det ströks i förslaget som senare 
röstades igenom. Förhandlingarna 
fortsätter nu om en kompromiss. 

Efter att New York Times publi-
cerat artikeln av Timothy Williams 
som sammanfattas här, har demo-
krater i representanthuset uppmanat 
ordföranden i kommitten för natur-
resurser att belysa problemet natio-
nellt. Ordförande av kommitten, 
Doc Hasting ser nu över förslaget och 
man hoppas nu på att även politiker-
na ska erkänna allvaret i situationen. 

Sammanställt av 
Niskua Igualikinya


