
Detta har hänt
Hösten 2016 begås i Uppsala en våldtäkt på ett 
barn under bestialiska och våldsamma former. 
Brottsoffret luras iväg till en undanskymd plats och 
övermannas där. Därefter misshandlas och hotas 
han med bl.a. kniv och samtliga fem gärningsmän 
våldför sig på honom genom analt samlag.
Övergreppen filmas dessutom av gärningsmännen 
för att ”ha som minne”. Därefter hotas brottsoffret 
med repressalier om han berättar om det inträffade.
Brottsoffret kommer sannolikt att få livslånga, såväl 
fysiska som psykiska, men av det inträffade.

Vilka är gärningsmännen ?
Är medborgare i Afghanistan och sannolikt s.k. 
ensamkommande flyktingbarn eller nyanlända.
Samtliga har uppgivit sin ålder till under 18 år. Hur 
gamla de egentligen är är det väl ingen förutom de 
själva som vet. I de kretsar där dessa unga män rör 
sig verkar det dock vara allmänt känt att man 
genom att utge sig för att vara under 18 år kan få 
en positiv särbehandling samt diverse förmåner.
Det svenska samhället tycks idag sakna vilja 
och/eller möjlighet att utreda ålder i fall där ålder 
kan ha betydelse för diverse avgöranden. 

Domen i Uppsala tingsrätt
Den 161230 har Uppsala tingsrätt meddelat 
domarna. Samtliga fem tilltalade döms för grov 
våldtäkt. Vissa av dem döms dessutom för 
ytterligare brott som skett i samband med 
våldtäkterna, bl.a. grov misshandel, narkotikabrott 
och barnpornografibrott.
Eftersom de tilltalade påstår sig vara barn, vilket 
domstolen inte sett sig ha möjlighet att bestrida blir 
domarna mycket milda.
Straffen som av många skulle beskrivas som betald 
semester är naturligtvis stötande för det allmänna 
rättsmedvetandet. Samtliga döms till sluten 
ungdomsvård på lite över 1 år. Att de sedan inte 
blir utvisade, utan får vara kvar i Sverige efter 
avtjänade straff är om möjligt ännu mera stötande.

Hur har domstolen resonerat ?
Allt fler börjar anse att svenska domstolar ofta 
dömer politiskt korrekt, vilket brukar innebära 
mycket milda domar där gärningsmännens 
intressen och välfärd ligger i fokus.
Även i detta fall kan man naturligtvis fråga sig i 
vilken utsträckning domstolen varit politiskt korrekt 
och i vilken utsträckning den försökt utnyttja 
möjligheterna till att döma till hårdare straff.
Domstolens möjligheter till seriös straffutmätning 
begränsas i fall då de tilltalade påstår sig vara barn, 
men även i sådana fall brukar det nästan alltid vara 
möjligt att döma i en skala från milt till strängt. 

Men varför har domstolen inte bifallit åklagarens 
yrkande på utvisning efter avtjänade straff? Det 
hade varit fullt möjligt, men man har alltså valt att 
låta de fem gärningsmännen stanna kvar i Sverige.

Var domstolen enig ?
Ja, ingen har anmält avvikande mening. Såväl  
domare som de 3 nämndemännen har ställt sig 
bakom de mycket milda straffen, samt bakom 
beslutet att gärningsmännen får stanna kvar i 
Sverige efter avtjänade straff.

Från vilka partier kom nämndemännen ?
Nämndemännen i rättegången var:
- Bernt Sahlberg, Centerpartiet
- Kurt Troell, Moderaterna
- Anneli Johansson, Lokala partiet i Heby
Eftersom nämndemännen är utsedda av politiska 
partier kan man påstå att partierna har ett ansvar. 
De personer som utses till nämndemän bör rimligen 
dela och följa respektive partis s.k. värdegrund.
Centerpartiets och Moderaternas värdegrunder bör 
alltså innebära att brottslingar av denna typ skall få 
milda straff och därefter få stanna i Sverige.
Annars borde deras nämndemän har reserverat sig 
mot åtminstone denna del av domen.
Jag hoppas att dessa nämndemän ges möjlighet att 
offentligt förklara och försvara sina ståndpunkter.

Är domstolar politiska ?
Nej, men visst handlar det många gånger om domar 
i politiskt korrekt anda innebärande att stor hänsyn 
tages till gärningsmännen och deras intressen. 
Hänsyn till brottsoffret och svenska folkets intressen 
verkar dock ofta vara mindre viktig.
Alla aktörer i en domstol har egna politiska åsikter. 
Det gäller naturligtvis även de som direkt beslutar 
om själva domen, d.v.s. domare och nämndemän.
Att tro något annat än att dessa personers privata 
åsikter kan påverka domar är naturligtvis naivt.

Juridik är ingen exakt vetenskap
Olika personer och olika domstolar kan döma på 
olika sätt. Exakt samma fall kan dömas på olika sätt 
beroende på hur domstolen väljer att värdera fakta i 
målet och hur domstolen väljer att ta hänsyn till den 
flexibilitet som lagstiftningen ger utrymme för.
Jag vill dock påstå att dagens, ofta stötande 
rättstillämpning i allt väsentligt beror på en feg, 
ryggradslös och politiskt korrekt juristkår. Visst måste 
lagstiftningen skärpas, men jag tror att det viktigaste 
ändå är att vi gör något åt vår fega juristkår.
Att nämndemännen också tycks vara fega, 
ryggradslösa och politiskt korrekta beror förmodligen 
på påtryckningar från politiskt korrekta kretsar.
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