
MANIFESTATION MOT 
VÅLDTÄKTSDOMAR

Måndag den 4 november kl 8.30 utanför Svea Hovrätt, Birger Jarls torg 16 i Stockholm

Kom och visa ditt stöd för den tjej som utsattes för en våldtäkt av sin familjehemspappa och vars fall  
nu  ska  upp  i  hovrätten.  Mannen  friades  av  tingsrätten  i  våras  och  nu  på  måndag,  4  nov,  börjar  
förhandlingarna i Svea hovrätt dit domen överklagats. 

Efter en sommar och höst med flera uppmärksammade domar och resonemang i sexualbrottsmål, där 
rättens verklighetsförankring, kunskap och objektivitet ifrågasatts har kvinnorörelsen fått nog! 

Vi samlas därför 4 november för att

- VISA HENNE VÅRT STÖD NÄR HENNES FALL TAS UPP I HOVRÄTTEN

- UPPMANA JUSTITIEMINISTER BEATRICE ASK TILL HANDLING MOT SEXUALBROTTEN! 

Har du också fått nog? Då ses vi utanför hovrätten på Riddarholmen på måndag! 

Tal av Kvinnors Nätverk, SKR, Roks, FATTA, Sveriges Kvinnolobby, Glöm, Aldrig Pela och Fadime 
(GAPF) med flera. 

Om det aktuella målet
I våras friade tingsrätten familjehemspappan som stod åtalad för våldtäkt mot tjejen som varit placerad 
i hans hem på grund av hedersrelaterat förtryck och våld. Domen överklagades till hovrätten och den 
4:e november börjar förhandlingarna. 

Mannen friades trots att hans DNA fanns i flickans underliv och på mattan bredvid sängen i hennes 
rum. Tingsrätten fann hans berättelse om att han ”erektionstränat” i badrummet och att flickan i sin tur 
stulit hans sperma från pappret och fört in i slidan samt smetat på mattan som trovärdig, trots både 
luckor i hans berättelse och orimligheten i hans påståenden. Det här är första gången i Sverige som en 
domstol friar en man som nekar till våldtäkt trots att man hittat hans sperma i målsägandens kropp. 

Västmanlands  tingsrätt  flyttar  gränserna  till  det  absurda  i  fråga  om vems  ord  som väger  tyngst  i  
våldtäktsrättegångar.  När  positionerna  flyttas  på  detta  vis  det  blir  i  princip  omöjligt  att  som ungt 
brottsoffer hävda sin rätt, framför allt om man är placerad på grund av dåliga hemförhållanden och 
kommer från en ”trasslig” bakgrund, som i det här fallet innefattar hedersrelaterat förtryck och våld. 



För mer info se:

DNA-bevis i våldtäktsmål underkänns - "Kan leda till färre fällande domar"

http://www.svt.se/nyheter/sverige/dna-bevis-i-valdtaktsmal-underkanns 

Fosterpappan friad från våldtäkt - trots DNA-bevis

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2428338 

Socialtjänsten vilseledde rätten när den friade fosterpappan från våldtäkt - trots DNA-bevis

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2428995 

Domen har överklagats till Hovrätten och förhandlingarna har tidigare varit planerade att påbörjas den 
4 november. 

Ytterligare ett aktuellt fall är Hovrätten som ändrade Tingsrättens dom och friade ett gäng tonårskillar 
för våldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. Detta trots att de låst in henne, hållit fast henne och struntat i 
hennes nej. 

Alhem sågar hovrätten efter våldtäktsdomen

http://www.expressen.se/kvp/alhem-sagar-hovratten-efter-valdtaktsdomen/ 

och

Kritik mot friande domar för gruppvåldtäkt i Tensta.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5659071 

Arrangörer
Kvinnors Nätverk (initiativtagare) 

https://www.facebook.com/kvinnonet?directed_target_id=0 http://kvinnonet.org 

Roks - mot mäns våld mot kvinnor
https://www.facebook.com/Riksorganisationenforkvinnojourerochtjejjourer?directed_target_id=0

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
https://www.facebook.com/SverigesKvinnoTjejjourersRiksforbund?directed_target_id=0

Sveriges Kvinnolobby

https://www.facebook.com/sverigeskvinnolobby?directed_target_id=0

FATTA

https://www.facebook.com/fatta.nu?directed_target_id=0

DEA, Riksorganisationen GAPF

Riksorganisationen HOPP

FATTA-gruppen och BOJ

FÖR AKTUELL INFORMATION SE FACEBOOK-EVENTET
https://www.facebook.com/events/427683714003719/
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