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Redaktören har ordet
Det har känts som en bra början och det har hörts en hel del uppmuntrande
tillrop och reaktioner. Det är många som vill få igång en debatt och även det verkar
på gång, som t.ex. el- stängsel kring svenska fängelsers vara eller icke vara.
Det handlar om att våga och orka reagera och så som världen ser ut är inte det
någon självklarhet med tanke på karriär och relationer till chefer. Dessutom är
utbudet på händelser som pockar på uppmärksamhet och engagemang stort.
Det känns ju lite märkligt att vara 40-talist och så kraftigt ifrågasatts. Att ha
genomlevt 50- talet där allting kändes ganska låst i konventioner och borgerlighet
kanske som en efterreaktion på andra världskrigets fasor.
60-talets begynnande politiska medvetenhet, innebar idylliseringar, har det visat
sig, av fruktansvärda företeelser som pågick hos Stalin och Mao Se Tung. Men
också en radikalisering och ett medvetandegörande av den breda massan. En solidarisering med de små och en internationalisering som i sin tur ledde fram till en
del politiska eruptioner såsom Vietnamkrigsprotester och kårhusockupationer.
Men också till en motreaktion av hippiekaraktär, med nya politiska och österländska filosofier och nya samlevnadsformer, t.ex. kollektiv. Här dök också solidariteten med de marginaliserade upp och bildandet av KRUM och R-förbunden var
viktiga företeelser.
På 70-talet skulle en nu vuxen skara pröva alla dessa företeelser i praktiken, ofta i
offentlig förvaltning. Naturligtvis blev ett och annat fel, naivt. Men det fanns en ny
tro på människan och samhället som goda saker. Om man bara brydde sig och skapade de rätta förutsättningarna så kunde brottslingar återföras till gemenskapen
och produktionen. Vi visste förskräckande lite om droger och den manipulativa
aspekten som dess användare utvecklade.
Vad hände? Ja det blev naturligtvis motreaktioner. Men än idag råder ett märkligt
medeltida förhållningssätt till narkomaner. De behandlas som parias och saknar i
stort sett alla normala mänskliga rättigheter i Sverige idag. På senare tid har man
åtminstone kunnat börja prata om det, det gick inte på 90 talet.
Sverige har av tradition under stor del av 1900-talet varit socialistiskt. När jag var
ung och hade mina vandringsår utomlands var jag alltid stolt över att vara svensk
och tyckte att vi var bäst på en massa områden inom t.ex. social- och kriminalvård,
men är det knappast längre.
Låt oss inte som brukligt är hämta förebilderna enbart från USA utan i samförstånd med EU och övriga världen försöka bevara det som är bra och utveckla det
övriga på ett för alla parter mänskligt och fungerande sätt.
Lars Metelius
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Om elstängsel runt svenska
fängelser
Av Norman Bishop

Per Colliander anser att elstängsel runt
svenska fängelser är onödiga, passar dåligt i det europeiska synsättet och kan ses
som en svensk variant av de anstalter där
beväpnad personal ständigt finns i strålkastarförsedda bevakningstorn runt hela
muren. Jag tror att han har fel och skall
förklara i denna artikel varför jag har en
annan uppfattning. Men först vill jag beskriva hur elstängsel används i den amerikanska fångvården och som ingen av oss
skulle vilja se Sverige.
De elstängsel som använts i allt större
utsträckning av Förenta Staternas stora
fängelser, främst i delstaterna Arizona,
California, Texas, Nevada och Arizona,
är huvudsakligen avsedda att förhindra
rymningar, tillåta en minskning av personalen och därmed reducerade kostnader
för en stor fängelsepopulation. Många
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av dessa elstängsel är avsedda att döda de
som kommer i kontakt med dem. I andra
fall ger den första kontakten en smärtsam
stöt, och om en andra kontakt sker inom
en kort period blir resultatet ”rostat bröd”
– för att citera en vakt på ett av dessa fängelser. Minskning i antalet personal innebär
en minskning av kontroll och många intagna utsätts för våld och sexuella angrepp.
Privatisering av fängelsekontrollmetoder i
USA innebär att det finns många företag
som ivrigt försöker sälja elstängsel av denna typ till de amerikanska fängelsemyndigheterna. Sådana elstängsel finns inte i
Europa och det är sannolikt att ett försök
att införa dem skulle strida mot den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som gäller för alla Europarådets
46 medlemsstater.
Inom Europa har andra typer av elstängsel använts, och har använts sedan länge,
Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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för att skydda, till exempel, kärnkraftverk.
Även bilhandlare, bussbolag och företag
använder elstängsel för att skydda sina anläggningar. Dessa elstängsel är avsedda att
ge en smärtsamt men icke-skadande stöt.
Samtidigt går larm till ett kontrollcentrum
så att polisen kan tillkallas. Liknande situationer kan uppstå vid kriminalvårdens
anstalter. Man kan fråga sig varför det har
tagit så lång tid att inse att elstängsel som
har visat sig vara effektiva på andra anläggningar inte har funnits omkring vissa
fängelser. Även Per Colliander erkänner
vid punkt 1 i sin artikel ”att en flyktbil inte
gärna kan passera staketen. I det läget bör
polisen hinna fram. I denna dimension
kan man alltså säga staketen sannolikt fyller en funktion.” Men Per anser att denna
fördel inte är värd kostnaderna. Detta vill
jag kommentera som följer.
Per nämner tidigt i sin artikel de spektakulära rymningar som ägde rum under
2004 och den efterföljande starka politiska
reaktionen. Justitieministern lovade ett särskilt fängelse med ”super” hög säkerhet,
den dåvarande generaldirektören tvingades att avgå, och kriminalvården förlorade
förtroende hos politiker och allmänheten.
Den finansiella kostnaden för elstängsel
bör ses mot bakgrunden av dessa negativa konsekvenser. Under sin tid som generaldirektör betonade Bertel Österdahl
vikten av att hålla en liten grupp mycket
kriminella fångar med långa fängelsestraff
i maximum säkerhet som en förutsättning
för att man skulle kunna bedriva en mera
öppen och liberal politik för majoriteten
av fångarna. Detta pris, anser jag, är värt
att betala för att bibehålla förtroendet hos
politiker och allmänheten och bedriva en
human fängelse politik.

Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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Men Per hävdar i sin artikel att ett elstängsel inte bidrar till denna höga säkerhet. Han betonar att fångar har begränsade möjligheter att vistas innanför murarna
och om de gör det, så skall området först
undersökas av personalen. Han antyder
också att elstängsel inte är effektivt mot
införsel av vapen eftersom ”förekommande vapen förts in i anstalten genom den
vanliga entrén”.
Beträffande ”inkastning” vill jag påpeka
för Per Colliander att promenadgårdarna
för avdelningarna A, B och C omfattar
7000-7500 kvm per avdelning. Det är inte
realistiskt att använda en hårt ansträngd
personal att undersöka så stora fängelseområden. Det är bättre att förhindra
inkastning genom elstängsel. Christer
Isaksson, ansvarig för fängelsesäkerheten,
har informerat mig om elstängsel att ”de
mängderna av inkast vi haft under senare
år mot våra säkraste anstalter, kan bringas
ner. Det har ju varit modellen för införsel av droger, mobiltelefoner och i viss
utsträckning av vapen sedan vår inpasseringskontroll infördes för 2,5 år sedan.
Den vägen får man inte in något egentligen. Kontrollen fungerar bra”. Christer
tillägger att ett syfte med elstängsel har
varit att höja säkerheten utan att påverka
den interna verksamheten och de intagnas
vardag – i och för sig en bra målsättning.
Slutligen, Pers underkännande av elstängsel på grund av att vapen har förts in på en
anstalt i det förflutna genom den vanliga
entrén är knappast relevant. Det är framtidens möjliga händelser som skall förebyggas.
Med hänsyn till vikten av att förhindra
fritagning och inkastning på fängelser med
mycket kriminella fångar är jag beredd att
godta dagens användning av elstängsel.
Samtidigt vill jag hävda att det finns allvar
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liga säkerhetsproblem som inte kan lösas
– och inte har lösts - genom att sätta upp
elstängsel. En målsättning med elstängsel
är att inte försämra de intagnas vardag och
den interna verksamheten. Men hur ser
den interna verksamheten ut? Låt mig
citera ett exempel.
I juli 2005 kände sig Halls fängelsechef,
Per-Åke Palmquist, tvungen att låsa in alla
21 fångar på C-avdelningen med stöd av
§ 20 KvaL. Klimatet på denna avdelning
hade blivit så fientligt gentemot vårdarna
att den inre säkerheten inte kunde garanteras. Inlåsningen fortsatte under en
månad. Under den tiden arbetade avdelningsledningen för att förbättra situationen. Diskussioner ordnades med fångarna
om avdelningens klimat och om hur man
ämnade arbeta för att upprätta en säker
plats för intagna att leva i och personal att
arbeta i. ”Projekt C-avdelningen” initierades och personalen förstärktes med inlånade och erfarna vårdare med förmågan
att utveckla bra relationer till de intagna.
En utvärdering i december visade att relationerna mellan de intagna och vårdarna
hade blivit väsentligt bättre. Sedan brottas man med stora problem. Projektet
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avslutades, främst för att erfarna vårdare
inte vill tjänstgöra en längre tid på en så
svår avdelning. De föredrar att arbeta på
”lättare” avdelningar och fängelsechefen
är inte bemyndigad att beordra erfarna
vårdare att tjänstgöra på C-avdelningen.
Omsättningen av de mindre erfarna vårdare som rekryteras till C-avdelningen är
mycket hög och idag har majoriteten av
dem som arbetar som vårdare på C-avdelningen mindre än ett års kriminalvårdserfarenhet. Under dessa förhållande finns
en uppenbar risk att avdelningens klimat
åter försämras. Hur skall man arbeta på
ett konstruktivt sätt utan en stabil vårdaregrupp? Till vilken nytta höjer man den
yttre säkerheten om den inre säkerheten
förblir dålig? Detta problem kräver en ingående analys av hur man kan säkra att en
erfaren personal kommer till avdelningen
och kvarstannar under rimliga perioder.
Detta problem– som kanske finns på andra säkerhetsanstalter – kan inte lösas på
lokal nivå. Det krävs kraftiga ledarskapsinsatser från huvudkontorets sida.
Norman Bishop
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Replik och kommentar angående elstängsel

Av Per Colliander

1) Mycket bra att min högt respekterade
vän Norman hjälper till att hålla igång
en angelägen debatt. Trots min respekt
för Norman kan jag inte helt hålla med
honom.
2) De amerikanska exemplen är verkligen
skrämmande. Till Normans beskrivning kan läggas att alla delstater inte
har elstängsel och att man, enligt de
uppgifter jag fått fram, kräver delstatlig
lagstiftning för att få sätta upp dem.
Min kritik går bl. a. ut på att elstängsel,
som vi i Sverige har för att hålla inne
djur, nu beslutats på tjänstemannainitiativ och utan politisk beredning och
förankring.
3) Normans jämförelse med bl. a. bilhandlare och bussbolag kan jag inte
acceptera. Här handlar det om förvaring av människor varvid icke minst
en betydande symboleffekt gör sig
gällande.
Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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4) Jag tror också att allmänhetens förtroende kräver ett ”superfängelse” - men
det räcker med ett.
Man bör erinra sig att varken fritagningen på Kumla (otillräcklig polisinsats) eller rymningen från Hall (mutad
personal) hade förhindrats av de nya
staketen. Ett upprepande av dessa
händelser, vilket är fullt möjligt, skulle
efter denna dyrbara säkerhetsinsats
vara direkt förödande för ev. kvarvarande förtroende! Alltså betyder
händelser i det förgångna också en del
för framtiden.
5) Den tidigare yttersta säkerhetslinjen,
ung där de nya staketen nu står, bestod
av dygnet-runt kamera-övervakning
där alltså ett mänskligt öga genast
kunde larma om något närmade sig.
Skog var fälld, hus rivna och vägar
avgrävda - allt för att underlätta denna
övervakning.
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6) Inpasseringskontrollen, som fanns
färdigbyggd på Hall redan för 10 år
sedan, men ej fick användas av legalitetsskäl, är säkerligen ett effektivt
säkerhetsmedel. En icke obetydlig
effekt består i att trycket på personalen
minskar avsevärt när fångarna vet att
alla kontrolleras.
7) Normans avslutande kommentar om
vikten av inre insatser delar jag helt.
Tillräcklig personal, väl utbildad personal, god ledning och handledning av
personalen betyder sannolikt mera för
säkerheten än fysiska eller elektroniska
arrangemang.
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Låt oss aldrig förfalla till att byta ut
personal mot mekanisk hantering av
människor! Bertel Österdahl förvaltade väl ett arv från Lennart Geijer,
att hålla väl i en mindre grupp ger
opinionsmässigt utrymme för generositet mot den stora gruppen. Lennart
Geijer talade också om den mindre
gruppen som ”de som för närvarande
är svåra att påverka” Alltså det finns
inga hopplösa fall!
Per Colliander

Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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Hur länge är livstid?

Av Jan Gustavsson

Skyddsvärnet och ABF i Stockholm anordnade en informations- och diskussions
kväll i början av december 2006 om livstidsstraffet. I panelen fanns företrädare för
Örebro tingsrätt, Rättsmedicinalverket,
Kriminalvården,
Försvarsadvokater,
Brottofferjourerna och Åklagarna och informationen och diskussionen handlade
främst om olika formella frågor och föroch nackdelar med riskbedömningar.
I mitten av 1800-talet fanns cirka 1500
livstidsdömda i Sverige och 1973 fanns
13 livstidsdömda i svenska fängelser. Den
nya lagen om omvandling av fängelse på
livstid trädde i kraft 1 november 2006 och
tillkom för att öka rättssäkerheten och för
att göra straffet mera förutsägbart. Den
nya lagen skall ses som ett komplement till
nådeinstitutet och skall inte ersätta nådeinstitutet. Lagen innebär att alla som avtjänar straff i Sverige och avtjänat minst 10
Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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år kan ansöka om omvandling. Vid avslag
kan den intagne återkomma om ett år. I
undantagsfall kan kriminalvården ansöka
om omvandling oberoende av den intagnes samtycke.
De faktorer som har betydelse vid bedömningen om omvandling är den tid i anstalt som den intagne avtjänat, omständigheterna vid den tidigare straffmätningen,
risken för återfall, den intagnes skötsamhet
i anstalt och hans/henne intresse att delta i
sin egen återanpassning i samhället. Nästa
steg för domstolen blir att bedöma när
frigivningen skall ske och då skall åtgärdsbehov mm beaktas. Troligen kommer det
att dröja cirka 2 år mellan omvandlingsbeslutet och frigivningen.
Om den intagne begär så skall hållas
muntligt förhör med honom inför omvandlingsbeslutet och idag har det inkom
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mit 15 ansökningar till Örebro tingsrätt
från livstidsdömda. Åklagarna tar emot
yttrande från olika parter inför omvandlingsbesluten och skall sedan vara den
intagnes motpart i processen och bevaka
samhällsintresse och offerintresset. Offren
eller offrens anhöriga skall inte vara parter
i målen men kan kallas som vittnen.
Frågan om riskbedömningarna diskuterades vid flera tillfällen under kvällen. Tidigare har intagna kategoriserats som farliga
eller inte farliga men idag är det mera fråga
om situationsbedömningar. Ett stort antal
undersökningar om våldsbrottsdömda har
visat att det finns gemensamma riskfaktorer. Vanliga riskfaktorer är tidigare våldsbrott, missbruk och antisociala personlighetsstörningar. Faktorer som motverkar
våldsbrott, s.k. skyddsfaktorer är ofta familj, arbete och bostad. Forskningen om
riskbedömningarna har traditionellt utgått
från män. En annan åsikt som framfördes
var att riskbedömningarna var att föredra
eftersom bedömningar om risk görs i vilket fall.
Representanten för försvarsadvokaterna
var positiv till den nya lagen och betonade
vikten av bättre psykiatriska bedömningar,
att alkoholen medverkar till många grova
våldsbrott och att det finns vissa riktlinjer
för intagna att rätta sig efter.

10
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Även brottsofferjourens representant
var positiv och uppgav att offren inte vill
vara parter i målen, som i USA, utan mera
dela med sig av sina erfarenheter.
I de kommande förhandlingarna kommer målen att avgöras av 1 domare och
3 nämndemän i tingsrätt och 3 domare i
hovrätt. En fråga eller en oro som flera
delade var hur skall man skydda dessa
förhandlingar från massmedia och främst
kvällstidningarna. Svaret blev att det inte
går mera än när det gäller personliga förhållanden och vissa muntliga förhandlingar. Riktlinjerna för omvandlingsmålen är
exklusiva, d.v.s. Brottsbalken gäller inte.
Mötet avslutades av f.d. generaldirektören i Kriminalvården, Bertel Österdahl
som rapporterade från sitt internationella
arbete i Europarådet. Han berättade att
Sverige låg i mitten av Europas länder vad
gäller andelen livstidsdömda av hela fängelsebefolkningen och att Skottland t.ex.
hade en mycket hög andel livstidsdömda.
Österdahl hoppades och trodde att Sverige skulle kunna bli ett föregångsland vad
gäller att verkställa livstidsstraff.
Jan.Gustavsson@kriminalvarden.se

Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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På väg mot Europa
AV Eva Janzon

– Det finns enorma skillnader i standard. Men vi närmar oss europeiska
normer och vill veta hur det ser ut i
ett land som Sverige. Det säger Sergej Novoselskij, chef för häkte nr 4 i
St Petersburg, när han besökte Sverige
och Norrtäljeanstalten i våras. En sak
är Sergej Novoselskij mycket stolt över.
Att stadens häkte nr 4, också kallat Lebedeva-häktet, kommer allt närmare målet:
att stoppa TBC-smitta inne på häktet.
– En uppgift har varit att få de intagna att
förstå att de faktiskt är sjuka och måste behandlas. Tidigare kunde det hända att intagna med flit smittade varandra för att få
fördelar som bättre mat. Men vi har också
blivit bättre på att ge rätt slags näring, med
vitamintillägg.
I april öppnade en andra avdelning för TBTidskrift för Kriminalvård 2007:1
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patienter, avsedd för de svårast sjuka och
till exempel de som bär på multiresistent
TBC. Den har utrustats med ett avancerat
ventilationssystem som ska hålla tuberkelbacillerna borta. En så, kan tyckas, enkel
sak som att ge de intagna lakan och örngott har också minskat smittspridningen.
Trängseln i de ryska anstalterna är en annan
kraftigt bidragande orsak till den pågående
TBC-epidemin. Enligt Sergej Novoselskij
uppnår den nya avdelningen europeisk
standard genom att tillförsäkra de intagna
fyra kvadratmeter yta per person.
Det Sergej Novoselskij säger bekräftas
av säger Lars Olof Larsson, överläkare
vid lungkliniken på Karolinska Universi
tetssjukhuset i Solna. Han leder ett flerårigt
projekt som, med medel från Hälso- och
sjukvårdens Östeuropakommitté, går ut på
att motverka förekomsten av TBC i St Pe11
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tersburg. Arbetet sker framför allt vid det
häkte som förestås av Sergej Novoselskij,
samt och vid ett par öppna mottagningar
för hemlösa och före detta häktade.
– Den första gången vi kom till häktets
tuberkulosavdelning ville personalen inte
gå in till patienterna av rädsla försmitta,
berättar Lars Olof Larsson.
– Men de senaste fem åren har man blivit
mycket bättre på att skilja de smittsamma
från de andra.
Det är fråga om en total isolering för de
smittade på häktets två TBC-avdelningar,
som tillsammans tar ett 50-tal intagna.
Alla interner lungröntgas vid intagningen
till häktet: av det hundratal personer som
röntgas varje månad bär två eller tre på
tbc-smittan. En undersökning visar att de
främsta riskfaktorerna för att drabbas av
TBC på en anstalt är dela säng med andra
intagna, att vara missbrukare, att vara fattig
eller att plötsligt ha fått sämre omständigheter i livet, att inte ta utomhusraster och
att inte använda lakan. Dessutom är risken
att smittas dubbelt så hög på vintern.
De som kan förvänta sig ett långt straff
kan räkna av fängelsetiden på grund av
behandlingen på häkte nr 4. Cirka 30 procent av de behandlade blir bättre. Men det
behövs upp till ett års behandling för att
man ska bli helt friskförklarad, säger Sergej Novoselskij.
Projektet ”A Russian Swedish joint
project for counteracting tuberculosis in
St Petersburg” har tre huvudinriktningar:
- På dispensär 8 ges behandling åt
hemlösa, inklusive tillskott av mat

12

TFK_1_07.indd 12

och socialt stöd. Kurser och seminarier om diagnostik och behandlingsmetoder vid tuberkulos hålls.
På centraldispensären har en sociomedicinsk avdelning i liten skala skapats för hemlösa och före detta fångar
efter förebild från dispensär 8.
- På häkte nr 4 har ett ventilationssystem installerats som ska minska risken
för spridning av tuberkulos mellan
fångar och personal.
- På det bakteriologiska laboratoriet har
svenska experter fortsatt med utbildning i
personalsäkerhet.
Kontakter mellan fängelsesystemen i St
Petersburg, Arkhangelsk och Murmansk
har lett till att projektet den 21-23 november arrangerar en kurs i Arkangelsk för
svenska och ryska läkare under specialistutbildning. Bland annat deltar Erwin Bischofberger, professor i medicinsk etik,för
att leda etiska diskussioner med de yngre
läkarna.

Ryskt besök på svensk anstalt
– Våra interner skulle begå brott bara
för att få sitta här.
Det var en kommentar som hördes när
en grupp ryska fängelsechefer, överläkare och kuratorer besökte Norrtäljeanstalten i början av april.
När en svensk besökare ser höga murar,
minimala rum, stängsel, dörrar och vakter överallt, ser mången ryss – förstklassig
bekvämlighet och avsaknad av säkerhetstänkande.
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Sergej Novoselskij, chef för häkte nr 4 i
St Petersburg, är en av dem som tycker att
Sverige är för dåligt på att isolera de intagna på anstalterna.
– Men så har vi också en stor gängbrottslighet i Ryssland. Kanske finns inte samma
problem här.

häkte nr 4 finns 1 300 intagna, med 300
anställda.
Med dessa volymer är det naturligt att de
intagna får vård inom fängelsesystemet. På
fängelsesjukhuset i St Petersburg finns 300
bäddar, högspecialiserade avdelningar,
neurokirurg och operationsmöjligheter.

Frågan om säkerhet kommer upp ofta
i mötet med anstaltschefen Hans Olof
Larsson. Får de anställda ha vapen? Hur
förhindrar man gängbildning?

De ryska fängelserna och häktena har egna
mottagningar och specialiseringar, exempelvis avdelningar för tbc-smittade. Alla
ryssar tycker dock inte att den svenska anstalterna är för öppna och ”snälla”.

Man får reda på att Norrtälje ska säkras
uppefter de senaste årens fritagningar på
svenska anstalter. Det blir nya skyddsstaket med elstängsel. Kameror, överklätt
ringsskydd…

– Jag blev beklämd av besöket eftersom
det är så långt från den ryska utvecklingen,
säger Juliana Nikitina, som driver ett behandlingshem för ungdomar i St Petersburg.

– Den utvecklingen gick vi igenom på
1980-talet, kommenterar Sergei i Novooselskij.

– Problemet är att det inte finns något preventivt tänkande i Ryssland. Befolkningen i
stort håller sina socialt belastade medmänniskor på stort avstånd. Det finns pengar i
Ryssland, men inte för socialt arbete.

Imponerad är man däremot över att se
verkstäderna på anstalten, och pennorna
antecknar flitigt när det blir tal om arbetsterapi och produktion.
Just det senare är de ryska fängelsedirektörerna mycket intresserade av, inte minst
för att dryga ut begränsade budgetar.
Arbetsterapi för dess egen skull är det
dåligt med i den ryska fängelsevärlden.
Levnadsvillkoren är beryktat dåliga, och
”dynamisk säkerhet” långt ifrån ledord.
Till det finns varken tid eller personal.
I Ryssland sitter 1 miljon personer på anstalter, av 150 miljoner invånare. Bara på
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Samarbete ska stärka stödet för
villkorligt dömda

Unga ryssar som döms villkorligt för brott
får mycket liten hjälp med sin rehabilitering. Nu ansöker Skyddsvärnet om projektmedel för att stödja ett av få behandlingshem som försöker att ge ungdomarna
nya och bättre livsperspektiv.
– Vi har ansökt om 200 000 kronor från
Forum Syd för att nästa år kunna börja
arbeta med att stärka teamen på behandlingshemmet, säger direktor Nilla Helgesson.
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07-02-19 09.28.49

I våras reste hon till Krim i Ukraina för att
på ett behandlingsläger träffa några av de
ungdomar som får hjälp genom den tänkta samarbetsparten, St Vasilius-hemmet i
Rysslands andra stad St Petersburg. Det är
ett slags paragraf-12-hem som till 20 procent finansieras av kommunen – vilket i sig
är unikt – och till 80 procent av utländska
donationer.
Hit kommer ungdomar mellan 14 och 18
år som är villkorligt dömda eller häktade
för första gången. Behandlingstiden är
14 veckor för de sex ungdomar åt gången
som kan bo på hemmet, medan ytterligare
tolv ungdomar deltar i den ”öppenvård”
som erbjuds.
– Vi har utbildningsprogram, men framför allt handlar det om att ungdomarna ska
lära sig att ta ansvar för sig själva och få ett
socialt, säger socionom Juliana Nikitina,
som grundade behandlingshemmet 2004.

14
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– En psykolog hjälper ungdomarna att
öva sig i sociala roller och att bygga upp
sin identitet, att handskas med konflikter,
att säga nej. Våra ledord är aktning, tillsyn,
terapi.
Men det som är självklarheter för Juliana
Nikitina är tabu i det ryska samhället: att
vägen till ett ”hederligt” liv går genom
självaktning och respekt för andra, inte
genom straff och förödmjukelse.
– Det är många inom kriminalvården som
fnyser åt min inställning, men det bryr jag
mig inte om. Jag har fullt upp med att få
in pengar till verksamheten. Tack och lov
är jag också ganska bra på att samlar på
eldsjälar, säger hon och ler brett.
Eva Janzon
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Lyssna utan att döma

Av Suzanne Wejland

Fängelseprästen är den enda som inte
kräver något av den häktade. Poliserna, advokaterna och socialarbetarna, alla vill nåt,
att den häktade ska erkänna, sluta knarka
eller leva bättre. Jag har inget med det att
göra, utan jag bara finns där under själva
samtalet. Det räcker, och det är en väldig
befrielse.

den intagne och funnits med som en hoppfullhet under flera år. Utanför anstalten
träffar jag ofta folk som påminner mig om
sådant jag sagt till dem för flera år sen.

Birgitta Winberg är fängelsepräst på
Kronobergshäktet i Stockholm. Hon är
anställd av svenska kyrkan, men mesta arbetstiden tillbringar hon på häktet eller på
resande fot, sedan hon förra året valdes
till ordförande i IPCA, världssamfundet
för fängelsepräster. Hon utstrålar sådan
värme när vi träffas utanför Kungsholms
kyrka i Stockholm. Samtidigt får jag ett intryck av en människa som verkligen lever
i nuet, något jag kan tänka mig underlättar
i mötet med de kriminella. Jag undrar hur
hennes drivkraft ser ut.
– Att kunna vara en människa som lyssnar utan att döma, utan att vara rädd för
det du har att berätta, det är en befrielse.
Jag får bekräftelse, att dessa samtal under
några veckor eller månader har satt sig hos

– Jag har en väldig tilltro till samtalets
befriande kraft. I början var jag mer spänd,
och tänkte att jag skulle säga rätt saker,
men nu litar jag på samtalsprocessen, ”I
go with the flow” på något sätt.
Kronobergshäktet är en plats där behov
av samtal lätt uppstår. Hos människor som
är inlåsta dygnet runt, och kanske avgiftade
ur sitt missbruk, tränger frågorna på, om
skuld, livets mening och vad som händer
efter döden. Oftast är det den häktade som
tar kontakt med fängelseprästen. Någon
gång kan det vara personalen som oroar
sig för en intagen, att han har låst sig inom
sig och verkar självmordsbenägen.
– Jag nalkas en människa på häktet som
jag nalkas vilken människa som helst, och
frågar vad denne vill prata om. Jag tar ald-
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Birgitta berättar om att våga lita på sin
intuition och följa med i samtalet, utan att
driva det.
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rig reda på vad de är misstänkta för, det är
inte relevant för samtalet.

Kriminellt liv

Många av dem Birgitta möter lever ett
kriminellt liv och åker in och ut på anstalter. De flesta är missbrukare. Samtalen kan
handla om frågor som ”vad har det blivit
av livet, varför gick det så här, och varför
har jag tappat kontakten med familjen”?
Birgitta träffar den häktade 45 minuter åt
gången, ofta i några veckor eller i flera månader.
– Många frågar mig; blir de kriminella
omvända genom samtalen? Inte vet jag,
svarar jag. Det är inte min sak för jag litar
på att det är Gud som ska frälsa, inte jag.
Är det svårt att möta människor som
kan ha gjort fruktansvärda saker?
– Nej, en människa är inte bara det
allra värsta hon har gjort, en människa är
mycket mer, händer som slår kan också
smeka. Alla vi människor har gjort onda
saker i livet. Att förstå en ond handling är
inte samma sak som att ursäkta människor
som har dödat.
Birgitta drar en parallell till våldet i tvättstugorna som inte är helt ovanligt i Sverige, och frågar mig vad jag tror skulle kunna
hända här om ondskan får växa och får
näring så som den fick i före detta Jugoslavien.
Birgitta växte upp i arbetarklassmiljö, i
en förort där Jantelagen ständigt var närvarande. Förebilder saknades, ingen i omgivningen hade akademisk utbildning.
– Det fanns inte på kartan att någon av
oss skulle bli läkare. Vi skulle ut i produk16
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tionen och tjäna pengar. Läste man på universitetet blev man konstig.
Många av Birgittas kamrater från uppväxten hamnade i miljöer där droger var
vanliga. Drogerna i sin tur leder ofta vidare
till kriminalitet.
– De intagna är mina bröder och systrar, det kunde ha varit jag. Jag känner mig
hemma bland de människor där jag har
mitt ursprung.
Kallelsen att bli präst fick henne att trotsa
uppväxtens brist på förebilder. Efter prästvigningen sökte hon sig till förorten, till
Vårby Gård. Den vägen fick hon kontakt
med fängelsemiljön. Dåvarande biskopen
Krister Stendahl rekommenderade henne
som fängelsepräst vid den slutna anstalten
Beateberg i Trångsund.
– Det är inte alla som trivs med att jobba
i en så sluten värld, men mig passade det.

Värdig behandling

Det är fjorton år sedan hon fick tjänsten
vid Kronobergshäktet. Förra året förändrades yrkeslivet igen, när hon utsågs till
president för IPCA. Nu reser hon regelbundet runt i världen och arbetar för att
alla länder ska tillåta präster ur olika samfund att verka i fängelserna. Hon har sett
dödscellerna på Jamaica och fängelser helt
utan fönster i Makedonien. För Birgitta
är Sverige dock inget föredöme, snarare
tvärtom.
– Här på Kronobergshäktet kan kriminella sitta i isolering över ett år, i väntan
på rättegång bara för att åklagaren är rädd
för att utredningen annars kan störas. Vi
straffar de oskyldiga och de som ännu inte
Tidskrift för Kriminalvård 2007:1
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dömts mycket hårdare än dem som sitter
i fängelse. Utomlands brukar alla restriktioner hävas efter första förhöret, men här
isolerar vi folk så länge att de till slut blir
förvirrade, och erkänner vad som helst.
Det är inte rättssäkert, staten måste uppehålla en värdig behandling av dem som
bryter mot våra lagar och visa att vår moral
inte upplöses för att en människa har begått ett hemskt brott.

Har du ångrat din väg i livet?

– Nej, men ibland har jag tyckt att det har
varit tungt att ha blivit kallad till just detta
yrke, men det har inte funnits någon annan
möjlighet. Det har fått stora konsekvenser
för mitt privatliv. En präst är på något vis
alltid i tjänst, när jag går på fest förändras
människor när jag säger att jag är präst.
De blir allvarliga, samtidigt som jag ibland
skulle vilja prata om något annat. Förr avskiljde man präster och prästinnor genom
att sätta den i en grotta och upphöja dem.
Så kan det fortfarande kännas för mig.

som kände henne innan hon blev präst,
och med andra präster. Naturen är viktig
för henne, att promenera med storpudeln
och att hålla på med fågelskådning.
– Sen tycker jag om att gå på restaurang
och se på film. Mina utländska resor ger
mycket, arbetet för mänskliga rättigheter i
FN i Genève är en total kontrast mot det
slutna fängelselivet. Det blir en korsbefruktning mellan två olika universum, jag
måste ha båda.
Suzanne Wejland

Denna artikel har varit publicerad i yrkesjournalen nr 4, 06, en bilaga till tidningen Arbetsmarknaden, och har vänligen
ställts till vårt förfogande av författaren
och redaktionen efter godkännande även
av Birgitta Winberg själv som dessutom är
styrelseledamot i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm. LM

Naturen är viktig

Birgitta har sina sätt att ladda batterierna.
Hon umgås med sina vänner, med några
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Några budord för kriminalvårdsarbetet
Inom svensk kriminalvård:
- tror vi på varje människas möjlighet till
förändring
- respekterar vid den personliga integriteten hos alla klienter och visar förståelse för svårigheterna som är förknippade med att vara frihetsberövad
- kallar vi aldrig våra klienter för ”busar”,
inte heller uttalar vi oss på annat sätt
nedsättande om dem
- placerar vi inte en fånge under mera
slutna förhållanden än vad som vid
varje tillfälle är nödvändigt
- använder vi fängsel endast i yttersta
nödfall och efter uttrycklig individuell
prövning, enbart handfängsel förekommer
- låter vi aldrig en narkotikahund nosa
direkt på en människa, endast stå vid
sidan och markera
- vid sådan vistelse utanför anstalt med
en fånge, som ej är transport, gör vi
allt för att undvika uppmärksamhet därför använder vi civila bilar och civila
kläder på personalen och fången
- använder vi aldrig fångar som informa-
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törer om andra fångar
- arbetar vi aktivt för att åstadkomma ett
bra umgängesklimat mellan fångar
och personal, detta anser vi befrämja
den inre säkerheten
- strävar vi efter att skapa ett bra innehåll
i verkställigheten för alla fångar och
särskilt för dem med långa vistelsetider, samhällsskyddet kräver att varje
fånge friges i så bra mentalt tillstånd
som möjligt
- försöker vi alltid avsätta särskilda
resurser för klienter med problem
- ger vi alltid personalen utbildning,
handledning och fortlöpande stöd i
deras svåra arbete
All detta gör vi i enlighet med gällande
lag (som har sitt idémässiga ursprung
i 1945 års lag) och i överensstämmelse
med det internationella regelverket för
att skapa en bra svensk kriminalvård
som kan tjäna som förebild för andra
länder.
ELLER HUR??
Per Colliander
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Den tyska statens fiende nr 1 –
Ulrike Meinhof och 1970-talets terrorism

Av Lasse Ekstrand

RAF, Röda-Armé-Fraktionen, benämnde de sig själva. ”Baader-Meinhof- ligan”
kallades de i massmedia. På 1970-talet bedrevs med hjälp av hetsen från Springerpressen vild klappjakt, med hundratusentals tungt beväpnade poliser inkopplade,
på dem.
Även Sverige påmindes om deras existens, när den tyska ambassaden ockuperades i Stockholm och det fanns långtgående
planer på att kidnappa dåvarande statsrådet Anna-Greta Leijon.

Locket på

Bakgrund till RAF:s framträdande på den
tyska samhällsscenen utgör Tredje Riket
och övervintrande nazister, centralt placerade både i statsförvaltningen och inom
det privata näringslivet. Det sår som aldrig
har läkt i Tyskland, det öppna såret efter
Tusenårsriket, den gigantiska samhällsutopi som blott blev tolv år i praktiken.
Efter andra världskrigets slut lades locket
på, offentligt skulle det inte ske någon bearbetning av det gemensamma traumat.
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Tyskland var trasigt, på flera plan.
RAF ville ha upp den känsliga frågan
om de övervintrande bödlarna på dagordningen, och det övervintrandet berättade
om efterkrigssamhället och dess moraliska
status. Frågan skulle upp med hjälp av de
våldsamma medel som man valde att använda. Bland dem kidnappningar av symboliskt laddade personer, representerande
det skamfilade samhälle som inte hade
gjort upp räkningen med sitt förflutna.
Den skulddrabbade, den kollektiva förträngningens och självbedrägeriets nation
som uppstod ur askan och ruinerna efter
de allierades skoningslösa terrorbombningar. Det land som var nesligt besegrat
och sedermera förnedrande ockuperat.
Den konfrontationspräglade dåtiden,
1960- och 70- talet, utgör ramen för RAF:
s aktioner: Det tyska ”undret”, med växande klassklyftor, stigande alienation och
politisk fattigdom bakom konsumtionskulisserna. Vietnamkriget, som demaske19
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rade USA. Tredje världen som plötsligt
kom nära och framkallade solidariska och
antiimperialistiska hållningar.
De många samhällsmedvetna och kritiska studenterna på tyska, av hävd auktoritära och konservativa universitet. Högljutt
gav sig de unga människorna till känna,
ville öppna universiteten, göra dem samhällsrelevanta och demokratiska.
Dödsskjutningen av studenten Benno
Ohnesorg den 2 juni 1967 i Berlin när
shahen av Iran var på statsbesök. Det
sistnämnda utgjorde för många det slutgiltiga beviset på den repressiva statsmaktens vägran till dialog, och blev det direkta
startskottet för den utomparlamentariska
rörelsen. Den inomparlamentariska vägen tycktes stängd.

Död i badkaret

Man måste också nämna attentatet mot
studentledaren Rudi Dutschke våren 1968
på Kurfürstendamm, som ledde till hans
död i badkaret i danska Århus julaftonen
1979.
Det är som om det finns en kall logik i
allt detta, som leder fram till RAF och deras aktioner. Som om det är oundvikligt,
nästan förutbestämt, inte kan ske på något
annat sätt, historien bryter sig fram.
Ulrike Marie Meinhof har fängslat mig
ända sedan jag var student i Uppsala, under de år då vänstervinden blåste stark
även genom svenska universitet. Under
alla år har jag mer och mer övertygats om
att jag måste skriva om henne, komma
henne närmare, ta reda på varför hon har
fortsatt att förfölja mig. Hon har stört mig,
dykt upp i mina tankar, i drömmar, i mitt
intellektualiserande och politiserande, när
jag har debatterat och när jag har skrivit.
Hon har liksom stirrat på mig, fått mig
20
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att känna mig såväl vankelmodig som
olustig. Jag har inte velat möta hennes genomskådande blick.
Det har således inte varit någon angenäm uppvaktning. Ulrike Meinhof, den
kontroversiella och avskydda, har stuckit
och irriterat mig, rubbat min bekvämlighet.

Ständigt färska blommor

Varje gång jag reser till Berlin så uppsöker jag hennes grav i berlinförorten AltMariendorf. Under en björk med kraftiga
grenar en oansenlig, platt sten med hennes namn och årtal på, ständigt prydd
med färska blommor, ständigt dekorerad
med kort och hälsningar, någon gång ett
smycke, en otänd cigarrett. Ulrike tillåts
inte försvinna in bland skuggorna.
Och man blir nyfiken på vilka det är som
söker sig till hennes grav, som vägrar att
glömma henne. Vilka dessa anonyma är
som anropar henne i graven.
Ulrike Meinhof var redan som levande
en legend och blev som död snabbt en
ikon. I Östberlin kan man fortfarande
på sina ställen se målat på husväggarna:
RAF.
Dåtidens vänster fördömde RAF i hätska ordalag, menade att de bara ökade på
repressionen, rättfärdigade skärpta frihetsinskränkningar och utgjorde ingenting
annat än en skadlig företeelse. Än i dag är
den dominerande uppfattningen svepande och entydig. Man förväntas onyanserat och oreserverat ta avstånd från RAF
och Ulrike Meinhof. Annars är man bara
en våldsromantiker och terroristkramare.
Man är antingen för eller mot.
RAF:arna betraktas som inget annat
än sociopater och fanatiska vettvillingar,
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störda varelser som hamnade fel. RAF ses
som ett psykiatriskt och inte ett politiskt
fenomen. Stadsgerillans existens och dess
aktioner äger ingen som helst politisk legitimitet, enligt de fördömare vars samhällsengagemang aldrig har kostat något.

sida och gå med på benådning av hälsoskäl. Vissa har nu suttit längre än vad någon
nazistisk krigsförbrytare behövde göra efter kriget. Hitlers helgris Albert Speer satt
tjugo år.

Legaliserat villebråd

”Rädsla urholkar själen”, varnade filmkonstnären Rainer Werner Fassbinder.
Det existentiella perspektivet är det som
upptar mig. Vad gör vi med våra enda och
korta liv? Vad är det vi gör när vi kompromissar, tillåter oss att sluta brinna? Vad
blir det för liv? Men vad blir det för liv om
man väljer desperadons, outsiderns, den
kompromisslöses, i en envis vägran till
dialog och samförstånd? Vad har vi för alternativ? Vad är det liv värt som levs opassionerat? Boken är en undersökning och
en inre resa. Jag sätter mig själv och mina
föreställningar om liv och samhälle på
spel. Jag har och hade heller ingen färdig
uppfattning om Ulrike. Hon utmanar mig,
gör det svårt för mig och mina tankefigurer, mina föreställningar om liv, samhälle
och politik. Så använder jag henne.

Ulrikes levnadsöde är dramatiskt och föder fascination. Hon var en mycket framgångsrik publicist, en mediastjärna, gjorde
snabb karriär inom den borgerliga offentligheten i dåvarande Västtyskland, men
bytte pennan mot maskingeväret, för att
tala i klyschor. Valde att ställa sig utanför,
bli en outlaw, ett legaliserat villebråd, ”den
tyska statens fiende nr 1”.
Den 9 maj 1976 återfanns hon död i cellen i det specialbyggda, hermetiskt tillslutna Stammheimfängelset. Att hon, utsatt
för minutiös bevakning dygnet runt, skulle
ha kunnat hänga sig själv ter sig i mina
ögon osannolikt. Fast det är frestande att
citera ett uttryck från den franske teaterkonstnären Antonin Artaud: ”självmördad av samhället.”
Hjärnan skars bort för att ägnas ett
speciellt intresse. Man misstänkte att det
måste ju bara vara ett neurologiskt fel på
en sådan extrem samhällsfiende. Fortfarande saknas hjärnan i graven. Hennes
tvillingdöttrar driver process mot den
tyska staten. Men det är som om hämnd
skall utkrävas postumt och utan att punkt
någonsin sätts. Inget skall förlåtas, inget
försonas, ingen hand sträckas ut.
Staten ger sig inte, lägger inte ned sin
talan. Och samma oförsonlighet visas raf:
are ur den så kallade andra generationen, som har avtjänat fängelsestraff med
sträng övervakning på tjugo år och mer, är
psykiskt knäckta och definitivt oskadliggjorda. Den tyska staten vägrar, förutom
i något enstaka fall, att visa en humanitär
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Vad har vi för alternativ?

Lasse Ekstrand

Författare till boken ”Gravspegel. Ulrike Meinhofs efterlämnade fångenskap” (Meyers 2007).
I Sveriges Fängelsemuseum i Gävle visas 10/2 – 28/2 en utställning med samma
namn, utformad av konstnären Erling
Öhrnell.
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Riksföreningen medling vid
brott
En intern månadsrapport som TfK får del av, som ger en rätt bra bild
av var medlingen står idag i Sverige.

Jag har haft anledning att tänka över det
här med medlingens utveckling och det
arbete som lagts ner under åren. På tre år,
den tid jag fått förmånen att vara med, har
det hänt fantastiskt mycket och Riksföreningen medling vid brott RMB har spelat
en stor roll för den utvecklingen. Kanske
inte med stora rubriker och pompa och
slagkraft men med smygande orubblig
framfart, i jämn takt som erosion mot
berget har föreningens budskap faktiskt
anammats och implementeras så sakteliga.
Allt fler verksamheter fungerar allt bättre,
rutiner och erfarenheter är inte brännheta
nyheter och ett fungerande ärendeflöde är
inte längre några få förunnat. Eldsjälarnas
glödande entusiasm har blivit reliker, vissa
själar ikoner och ordet etablerad är inte
längre en nåd att stilla sukta efter.
Många har gått i mål. En fungerande
22
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verksamhet med utbildade bra medlare
som arbetar hårt och idogt varje dag för
att lösa konflikter, ordna nätverksmöten,
samordna lekmän och det eviga arbetet
med att förankra medlingen hos våra samarbetspartners är igång. Vi har åstadkommit så mycket. Att framgången för många
har blivit en vana, en självklarhet och vi
glömmer allt arbete som givit oss en arena
att arbeta utifrån. Positiva exempel är en
bas av utbildning bland landets poliser,
åklagare, socialtjänsten, brottsofferjourer
m.fl.

Alla är dock inte där ännu,
inte alls!

Stora delar av landet saknar helt medling,
många av våra kollegor har stött på så mycket motstånd och utstått så många nederlag
att medlingens etablering på dessa platser
inte känns annat än som en stor kostnad.
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Men inte ska vi förlora vår energi och
strävan efter fredliga lösningar i en till synes osäker framtid när vi har så många segrar i bagaget. Vi måste inse att genom att
stötta våra mindre gynnade kollegor och
dela våra framgångar och glädjeämnen så
bidrar vi till utvecklingen i stort. Låt oss
använda det vi har lyckats uppnå till att utveckla medlingen i Sverige och bibehålla
entusiasmen som mer levande än som ett
minne av eldsjälarnas tid. Elden behöver
vi i denna kalla årstid, för nog är det bra
mycket roligare att engagera sig, utvecklas
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och vinna segrar för fredliga uppgörelser
än att slå sig till ro och anse att kampen för
en etablering får skötas av någon annan.
Sofia Kronhed
Samordnare och Medlare Östergötland
sofia.kronhed@linkoping.se
1 jan 2008 skall kommunerna ha ansvar för medlingsverksamheten i Sverige.
Läs mer på www.medlingvidbrott.se
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från diskussionsforum
Diskutera på www.tfknet.se
Tyvärr, även poliser ljuger
ibland

Kårandan. Rättsväsendet har aldrig fel.
Den okritiska traditionen har skapat en
känsla av ofelbarhet i juristkåren. Poliskårsandan driver enskilda poliser till ett dribblande med sanningen. Detta har orsakat en
rättssäkerhetskris, skriver författaren Erik
Wijk och ger tre konkreta exempel.
I den viktiga debatten om rättssäkerhet har JK Göran Lambertz kritik flera
gånger avfärdats som alltför svepande,
i synnerhet vad gäller hans påståenden om att poliser ibland ljuger i rätten.
JK kan svårligen yttra sig om enskilda fall,
men det kan jag.
Låt mig därför bidra med några tydliga exempel på hur polisvittnen far med osanning, och hur rätten förhåller sig till deras
berättelser.
Allt hämtat från processerna efter Göteborgskravallerna i juni 2001, vilka avgjordes i Göteborgs tingsrätt respektive Hovrätten för Västra Sverige.
1. En 19-åring fick 2,5 års fängelse för anförande av våldsamt upplopp för att han (i
likhet med många andra bekymrade medborgare) med viftningar manat på folk
att bege sig till det belägrade Hvitfeldtska
gymnasiet.

en under ett offentligt möte uppträtt ”aggressivt” och uttalat ”att det skulle bli strid
om några ”djävla snutar” hindrade dem”.
Först efter att domen vunnit laga kraft dök
en film från mötet upp, vilket visade ett påfallande lugnt uppträdande från 19-åringens sida. Han betonar det ickevåldsliga i
aktionen och nämner varken ”strid” eller
”djävla snutar” eller liknande i sitt anförande. Åklagarens åtal för mened lades ned
sedan Högsta domstolen nekat 19-åringen
resning.
2. En annan 19-åring dömdes i tingsrätten till två års fängelse för anstiftan och
anförande till våldsamt upplopp. En av
åtalspunkterna bevisades genom ett polisvittne som hört honom mana på folkmassan och sett honom attackera en polisbil med en planka och krossa vindrutan.
I hovrätten vittnade en journalist för försvaret och kunde dessutom med en tät serie foton visa att helt andra personer förstört vindrutan.
Rätten drog slutsatsen att attacken inte
var bevisad men fällde likväl 19-åringen för
ropen till folkmassan. Påföljden sänktes
med fyra månader.
3. En holländare stod åtalad för att uppe
på en container ha misshandlat två poli-

En polisspanare vittnade om hur 19-åring24
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ser. I tingsrätten visade försvaret upp en
suddig film där det i stället var två poliser
som misshandlade en demonstrant, men
polismännen svarade att det omöjligt var
de på bilden, de hade dessutom annan utrustning.
Andra rättegångsdagen dök skarpare
bilder upp som otvetydigt identifierade de
misshandlande poliserna genom hjälmnumren. Holländaren frikändes på stående
fot, men något åtal för mened väcktes inte
eftersom uppsåt inte kunde bevisas.
Hur kan man tro att svenska poliser uppsåtligen medverkar till att oskyldiga hamnar i fängelse? För att få svar på det krävs
en utredning av kårandan.
Mitt intryck är att det inom poliskåren
finns en utbredd motvilja mot vänsteraktivister, att det för vissa poliser inte blir
något problem med skuldfrågan eftersom
de betraktar alla deltagare vid en viss typ av
demonstrationer som potentiella brottslingar.
Det finns flera fall i Göteborgsprocesserna där poliser trots komplett felaktiga
beskrivningar av kroppslängd och kläder
ändå i rättssalen med hundraprocentig säkerhet pekar ut de tilltalade som skyldiga.

en mekanism är att backa upp kollegors
versioner eller att genom motanklagelser
rädda sig eller kollegor från anklagelser om
tjänstefel.
Trots att polisen i högsta grad var part i
målen tycktes rätterna i Göteborg betrakta
vittnande poliser som sanningsorakel.
Uppstod det virrigheter såg de inte som
sin uppgift att tillämpa grundläggande
rättsprinciper - in dubio pro reo (vid tvekan dömes till den tilltalades fördel) - utan
att in absurdum söka rädda polisvittnesmålet.
Den svenska rättstraditionen sedan
Hägerström har skapat en känsla av ofelbarhet inom juristkåren. Tillsammans
med de dåliga inslagen i poliskårsandan har det orsakat en rättssäkerhetskris
i Sverige. Den drabbar enskilda hårt.
Erik Wijk
författare
bland annat till ”Orätt. Rättsrötan efter Göteborgshändelserna”.
Denna artikel har först publicerats i Svenska
Dagbladets nätupplaga, SvD.se

Uppsåtet är knappast att sätta dit en
oskyldig, utan gissningsvis att se till att
inget ”kommunistdrägg” slipper undan.
Men gör det saken mindre rättsvidrig?
En annan tänkbar förklaring kan vara prestationskrav. Efter flera timmars spaning,
ibland dagar och rent av veckor, är det
klart att man vill visa resultat. Ytterligare
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Inga gulliga grabbar!
Också kriminalvård

Det är inte varje morgon som Ekot serverar uppiggande inslag. Men ligan över
landets mest klarspråkstalande generaldirektörer leds från och med i går morse av Lars Nylén, Kriminalvårdsverket.
JO har genom ett färskt utlåtande skvallrat
för justitiedepartementet och riksdagen att
ett femtiotal intagna på landets tyngsta anstalter har hållits isolerade från sina svårt
kriminella kompisar alldeles för länge. Ena
hälften för att de hotar sina medfångar, andra hälften för att medfångar hotar dem.
JO Cecilia Nordenfelt konstaterar att enligt kriminalvårdslagen ska intagna på anstalt i så stor utsträckning som möjligt få
vistas tillsammans med andra fångar, och
så har enligt henne inte skett på säkerhetsklassade Hall, Kumla, Tidaholm och
Norrtälje.
JO hänvisar till lagförarbeten och tidigare
JO-beslut och landar i att problemet framför allt har sin förklaring i kriminalvårdens
ansträngda platssituation. Det är inte
alls platsbrist som är bekymret, kontrar
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Kriminalvårdsverkets gd Lars Nylén. Problemet, enligt honom, är att kriminalvårdslagen är en 1970-talsprodukt, tillkommen
som en efterbörd av 68-rörelsen som såg
fången som samhällets hjälte, och det är
klart att det inte är bra att isolera samhällets hjältar! Nylén skräder inte orden när
han tilllägger: Vi talar om ett extremt klientel som på de psykiatriska klinikerna
skulle brytas ner, få ett stolpiller och ligga
nersövda i 14 dagar.
Med så mycket större skärpa kan man
knappast beskriva den missriktade socialistiska välvilja och naiva världsförbättrarnit som genomsyrade 1970-talets
lagstiftning. I mångt och mycket regleras
samhället ännu av dessa lagar vare sig det
gäller kriminalvård, nämndemän i hovrätt,
expropriation, fackliga förtroendemäns
ställning på arbetsplatserna, eller arbets
rätten i största allmänhet.
maria.abrahamsson@svd.se
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ÅRSMÖTE
Svenska Fångvårdssällskapet
19 april 2007

Skriv in det i almanackan!

Vår-/årsmöte
i

Riksföreningen medling vid brott
Den 6 mars är det dags för Riksföreningen medling vid brotts vår- och årsmöte.
Programmet för mötet ser ut som följande:
14.00 Välkommen
14.10 Staffan Sehlin, polis, länsansvarig brottsoffersamordnare vid polismyndigheten i
Västernorrlands län, universitetsadjunkt samt forskarstuderande vid Umeå universitet
berättar om sin forskning. Staffan forskar kring medlingens brottsförebyggande effekter
på ungdomar.
14.45 Årsmöte, se separat dagordning
16.00 Tomas Bodström håller ett kort anförande
16.45 Tid för frågor till Tomas
17.15 ca mötet avslutas.
Under eftermiddagen kommer vi också att bjuda på fika
Mötet hålls i ”Alla kvinnors hus” Svartstensgatan 3, Stockholm.
Din anmälan måste vara oss tillhanda senast 27 februari och anmäla dig kan du göra via
epost: mari.granath@vetlanda.se
Varmt välkommen! /Styrelsen

Gör som 593 andra under januari 2007 titta på TfK´s Internetsidor.
593 unika besökare tittade på 2,22 sidor i snitt.
Skriv i Tidskrift för Kriminalvård på nätet!

Gå till diskussionsforum på

www.tfknet.se
Tidskrift för Kriminalvård
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