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Straffsatser vid mord
Initiativ
Jag anser att det borde finnas ett riktigt livstidsstraff för mord i Sverige. Idag har vi ett ord och
straffsatts som heter livstidsstraff men det garanterar inte brottslingen, brottsoffret eller svenska
folket att det är ett riktigt livstidsstraff.
När en vuxen människa medvetet tagit en annans människas liv och inte anses allvarligt psykiskt
sjuk enligt lagen och brottet betecknas som mord får man allt från tio års fängelse till livstid i
dagens Sverige. Livstid betyder inte garanterat livstid utan mördaren kan ansöka om att få
tidsbegränsat.
Systemet är byggt på mördarens behov, fängelsets behov och ekonomiska behov. Ingenstans finns
offrens eller folkets behov med i tanken. Jag anser att folket behöver ett tryggt samhälle där
gränsen för att ta en annan människas liv blir tydligt och signalerar att vi inte godtar ett sådant
beteende.
För offrens anhöriga finns det i dom flesta fall ett behov av att veta att man aldrig behöver träffa
mördaren eller behöver konfronteras med vad man ska göra eller säga då man springer på den
som mördade din kära anhöriga. Man vill att dom barn som växer upp som anhöriga och vänner
till den mördade ska få växa upp utan ångesten av tanken på att mördaren blir frigiven och vad
som ska hända då. Som mördad har du fråntagits dit liv på riktigt livstid och som anhörig lever
du resten av livet med sorgen, saknaden och smärtan. Varför ska då den som medvetet tagit en
annan människas liv få leva sitt liv i frihet ?
Observera att det är skillnad på mord, dråp och vålande till annans död!
Förslag
Därför föreslår jag
Att

Centerpartiet utreder vad dom står i frågorna kring mina att satser
som jag vill driva opinion kring.

Att

Att
Att
Att

det ska finnas ett riktig livstids straff för dom vuxna ”friska”
mördarna som garanterar att mördaren sitter inne för resten av livet
och att det inte ska gå att ansöka om tidsbegränsat straff.
mördare under 21 år ska få livstidsstraff där det går att söka
tidsbegränsat efter minimum om 10 år.
mördare som är psykisk sjuka enligt lagen ska få vård enligt
rättspsykiatrin med särskild utskrivning.
mördare som sitter på rättspsykiatrin inte ska få tillgång till internet
och fri telefonsamtal.

