Szwecja:
nieważne,
gwałciciel to imigrant

czy

Szwedzki minister sprawiedliwości odrzucił propozycję partii
Moderaterna, żeby rejestrować pochodzenie etniczne
gwałcicieli, twierdząc, że jedyne znaczenie ma fakt, iż są oni
mężczyznami.
Minister Morgan Johansson powiedział, że Moderaterna chciałaby
zrzucić winę za wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym na
imigrantów, a według niego wszyscy przestępcy powinni być
traktowani jednakowo. Johansson nawiązał też do kampanii
#metoo (#ja też) stwierdzając, że gwałty i molestowanie
występują we wszystkich środowiskach i grupach etnicznych
zamieszkujących Szwecję.
„Wszystkich, którzy popełniają te przestępstwa łączy to, że są
mężczyznami”, powiedział Johansson i dodał: „Wygląda na to, że
Moderaterna chce uniknąć ogólnej dyskusji o winie mężczyzn,
pragnąc zrzucić odpowiedzialność jedynie na imigrantów”.
Antyimigrancka partia Sverigedemokraterna (Szwedzcy Demokraci)
złożyła wcześniej tego roku podobną co Moderaci propozycję,
domagając się od rządu informacji na temat związku między
imigracją i przestępczością. Johansson odrzucił prośbę SD,
stwierdzając: „Wszystkie wcześniejsze dane ze Szwecji i liczne
badania międzynarodowe pokazują to samo: mniejszości etniczne
często przodują w statystykach przestępczości, ale jeśli
weźmiemy poprawkę na czynniki społeczne i ekonomiczne, ta
nadreprezentacja niemal całkowicie znika”.
Liberalno-centrowa
zbyt często skazują
Na przykład w 2014
wynosiła dwa lata i

Modernatarna uważa, że obecnie sędziowie
sprawców gwałtów na najniższy wymiar kary.
roku przeciętna kara więzienia za gwałt
pięć miesięcy. Dlatego partia występowała

z licznymi propozycjami nowelizacji prawa, w tym z propozycją
zwiększenie wyroku za gwałt od pięciu do ośmiu lat więzienia,
a za gwałt ze szczególnym okrucieństwem od siedmiu do
dziesięciu lat pozbawienia wolności.
W zeszłym miesiącu dwudziestu członków Moderaterna
zaproponowało z kolei, żeby wojsko pomogło policji opanować
sytuację w coraz liczniejszych, gęsto zaludnionych przez
imigrantów strefach no-go. Propozycja została odrzucona przez
ministra sprawiedliwości, który powiedział: „Nie istnieją
żadne militarne rozwiązania
tych problemów”. Według
Johanssona problemy dzielnic imigranckich należy rozwiązywać
poprzez niwelowanie różnic społecznych, zwiększanie poczucia
bezpieczeństwa i zaufania do społeczeństwa obywatelskiego i w
porozumieniu z lokalnymi podmiotami.
Johansson

już

wcześniej

wywoływał

kontrowersje

swoimi

wypowiedziami, na przykład całkowicie odrzucając możliwość
odebrania obywatelstwa dżihadystom z Państwa Islamskiego,
powracającym do Szwecji z Bliskiego Wschodu. Johansson
stwierdził wtedy, że rząd szwedzki kategorycznie odmawia
uczynienia kogokolwiek „bezpaństwowcem”.
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