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Svenskt rättsväsende
Initiativ
SVT:s Uppdrag granskning avslöjade förhållanden inom svenskt rättsväsende som är direkt
skadliga och för varje rättsmedveten svensk helt felaktiga.
De fall som redovisades i programmet var så upprörande att om det inte rättas till så leder det
ofelbart till urholkning av rättssystemet och respekten för detsamma förloras hos allmänheten.
Rydaholmsfallet där ett 2-årigt barn kördes ihjäl av en rattfyllerist gav 2,5 års fängelse vilket är
anmärkningsvärt lågt. Åklagaren menade att 4-5 år varit mer korrekt. Tendensen att våld och
brott mot barn ger lägre straff än om det varit mot vuxna är katastrofalt, lika katastrofalt är det
när alkohol- och drogpåverkan ses som förmildrande omständigheter när straffsatser ges.
Åtalsunderlåtelse är en företeelse som i programmet framstod som dårskap. En person med fyra
rattfyllor åtalades bara för den ena medan de tre andra ströks eftersom han redan hade en
villkorlig dom och var under kontroll av frivården, en frivård som enbart fick reda på det brott
han dömdes för och inte alla de brott som begåtts men han blivit friskriven från. Gör man
tillräckligt många brott så får man ju straffimunitet. I Sverige är det 1200 rattfylleriärenden som
bara försvinner. Lisbeth Johansson på Åklagarämbetet i Göteborg hade ingen uppfattning om
det var rätt eller fel vilket för de flesta är enkelt, hon hänvisade till lagstiftningen och att den
följdes.
De motiv som tala för åtals underlåtelse har överanvänts och missbrukats av åklagarsidan.
Även Polisens arbete med att omhänderta brottslingar ter sig meningslöst om det inte på ett
trovärdigt sätt fullföljs av rättsväsendet.
Om det är så att det som redovisades i programmet är lagens mening så måste justitieminister
Beatrice Ask omgående ta tag i frågan och göra förändringar som upprätthåller förtroendet för
lagstiftningen.

Förslag
Att
Att

brottslagstiftningen utformas så att varje brott har ett visst
minimistraff
företeelsen åtalsunderlåtelse tas bort

