Wywiad
z
Polką,
którą
próbowano zgwałcić w Szwecji
Radio Szczecin przeprowadziło wywiad z mieszkającą w Szwecji
Polką, którą rok temu próbowało zgwałcić dwóch imigrantów.
Polka zdecydowała się upublicznić sprawę, ponieważ policja nie
przeprowadziła śledztwa a na obiecaną państwową pomoc
psychologiczną musiała czekać 11 miesięcy, ponieważ
„pierwszeństwo mają uchodźcy, którzy przybyli do Szwecji z
traumą”. (g)
Źródło: radioszczecin.pl
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Przestępczości (Brå) zbadanie powodów, dla których gwałtownie
wzrasta w Szwecji liczba gwałtów i innych przestępstw
seksualnych. Liczba ta wzrasta stopniowo według policyjnych
statystyk, ale znacznie bardziej wzrasta według ankiet na
temat przestępczości przeprowadzanych co roku w Szwecji.
Zgodnie z tymi badaniami 4.1% kobiet w Szwecji stwierdziło, że
w roku 2016 (ostatni rok danych) było ofiarami jakiegoś
rodzaju napaści seksualnej (od obnażania do gwałtu). W ciągu
czterech lat liczba osób (kobiet i mężczyzn), które twierdzą,
że były ofiarami napaści seksualnych wzrosła trzykrotnie – do
180 tysięcy osób w roku 2016. Brå twierdzi, że przestępstwa

zgłoszone policji to drobna część naprawdę popełnionych –
według agencji tylko jedna osoba na dziewięć składa na policję
doniesienie o napaści seksualnej.
Według badań Bra w roku 2016 aż 15 procent osób stwierdziło,
że było ofiarami jakiegoś rodzaju osobistej napaści –
kradzieży, pobicie, oszustwa, gwałtu itd. Rok wcześniej było
to 13.6 procenta. (g)
Badaniami Bra objętych jest 12 tysięcy osób w wieku 16-79 lat.
Źródło: thelocal.se

Demonstracja
w
Malmö
przeciwko
uniewinnieniu
pięciu gwałcicieli
Setki osób protestowały w Malmö w Szwecji przeciwko wyrokowi
sądu, uniewinniającemu pięciu imigrantów od zarzutów
zbiorowego gwałtu i pomocy w zbiorowym gwałcie. Do gwałtu
doszło w lecie zeszłego roku na przedmieściu Sztokholmu
Fittja. Oskarżeni tłumaczyli, że seks na schodach garażu
odbywał się za zgodą zgwałconej.
Sędzia stwierdziła, że fatalne dochodzenie prowadzone przez
policję, w którym nie zabezpieczono odpowiednio śladów i
zgubiono zeznania poszkodowanej, a także jej sprzeczne
zeznania zmusiły sąd do wydania wyroku uniewinniającego.
W tym miesiącu w Malmö doszło już do trzech gwałtów, których
sprawcy pozostali niewykryci. W Szwecji wykrywani są sprawcy
tylko co dwunastego gwałtu, są więc praktycznie bezkarni.
Policja w Malmö doradzała kobietom, żeby same nie wychodziły

po ciemku, ale po gwałtownej krytyce wycofała się z tego
zalecenia.
Prasa szwedzka nie ujawnia, że sprawcami gwałtu byli imigranci
(g)
Źródło: thelocal.se

Szwecja:
nieważne,
gwałciciel to imigrant
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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 Modernatarna uważa, że obecnie sędziowie
zbyt często skazują sprawców gwałtów na najniższy wymiar kary.
Na przykład w 2014 roku przeciętna kara więzienia za gwałt
wynosiła dwa lata i 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.
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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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