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n Ledare | Facebook, våldtäkter och domstolar ...

Nätmobben ska inte
döma i ett våldtäktsmål
”
”Dela!! Dela!! Dela!!” Face

bookinlägget har i skrivan
de stund delats nästan
15 000 gånger. Det är tre bil
der, tre skärmdumpar, som
föreställer tre olika mäns
Facebookprofiler, där så väl
namn som bostadsorter och
en mans tidigare arbetsplats
framgår.
Varför ska vi dela det här
inlägget? Bilderna komplet
teras med texten: ”dessa
små vidriga as våldtog nat
ten mellan den 21–22/1 en
drogad tjej i Uppsala och
sände allt live på facebook i
’den största gruppen utan
regler’ Sprid vidare så att
alla får se vilka dom här

horungarna är.” Ursäkta
språket, men citatet är au
tentiskt.
Men vilka är männen på
bilderna – de i inlägget som
du sprids som en löpeld i so
ciala medier? Är det perso
nerna som sitter anhållna?
Mjo, om vi ska tro källan.
Källan till facebookposten,
som i det här fallet är en till
synes privatperson utan nå
gon förklarlig koppling till
händelsen. Och som senare
i kommentarstråden svarar
”Nej inte det minsta” på frå
gan: ”Någon förvånad över
att dem är ickesvenskar?”
Men tänk om det visar sig
att det är dessa tre män som

har våldtagit en kvinna i
Uppsala. Då måste det väl
vara okej att dela och sprida
bilderna på dem? Naturligt
vis inte! Vi lever i ett rätts
samhälle där det är upp till
domstol att fastställa män
niskors skuld – inte den
upprörda pöbeln med höjda
högafflar.

Låt oss hoppas att rättssta

ten klarar av att ge kvinnan
upprättelse, även om det
kan vara en klen tröst. Och
låt oss också använda hän
delsen för att driva på för
skärpta lagar för hämndporr
och sexuella övergrepp som
sker över nätet – ett ytterst

Men tänk om någon
faktiskt vet att en
eller flera personer
har begått en våldtäkt. Då måste det
väl vara okej att
dela och sprida
bilderna på dem?

svårhanterligt område.
Men att ohämmat och ut
an minsta källkritik hänga

ut okända människor som
ännu inte är dömda för ett
brott, det måste få ett slut.
Vi lever i en värld där ”alter
nativ fakta” och ”alternativ
media” hotar att urholka
rättsstatens själva grund
fundament. Var inte en del
av det!
Vi lever i en värld där ”al
ternativ fakta” och ”alterna
tivmedia” hotar att urholka
rättsstaten. Var inte en del
av det! Vill du sätta fast en
brottsling: Anmäl personen
till polisen! Det är våra rätts
vårdande myndigheter som
ska hantera sådana ären
den, inte en nätmobb.

Evelyn Schreiber

n Gästkrönika | Vi behöver mer EU, inte mindre

Migrationen kräver samarbete

Å

r 2016 ser ut att
gå till historien
som ett av de
politiskt mest
omvälvande åren på myck
et länge. Det förde med sig
populistiska framgångar:
Donald Trump som valdes
till USA:s president, folk
omröstningen i Storbritan
nien där majoriteten rösta
de för Brexit, en rad terror
dåd och fortsatta orolig
heter runt om i världen.
2016 kulminerade i det
fasansfulla terrordådet
under årets sista skälvande
– dagar, denna gång slog
terroristerna till med fas
ansfulla attentat i Berlin.

Opinionsundersökningar

från medlemsländerna vis
ar tydligt att medborgarna
rankar terrorism och mig
ration som de absolut vik
tigaste frågorna som EU ge
mensamt borde ta ansvar
för att komma tillrätta
med. Jag förstår inte hur
någon enda människa kan
tro att man kan lösa dessa
utmaningar på egen hand,
utan ett starkt samarbete
mellan Europas länder.
Lika obegripligt är det att
populistiska EU och främ
lingsfientliga partier vin
ner stöd i folkopinionen,
trots att de inte erbjuder
några konkreta förslag på
lösningar för dessa gigan
tiska utmaningar.
Det går inte att exempel
vis effektivt bekämpa ter
rorism och radikalisering i
våra hemländer genom 28
olika strategier, därför att
det omöjliggör utökade be
fogenheter till de i nuläget
vingklippta europeiska
myndigheter som arbetar

EU-medborgarna rankar migration som en av de viktigaste frågorna. Hur ska vi kunna hantera den frågan om vi inte har EU?
FOTO: NikOlas GiakOumidis
På bilden: Personal från EU:s gränskontrollstyrka vid gränsen mellan Grekland och Turkiet.
med att förebygga och be
kämpa terrorism.
I kampen mot terroris
men krävs ett utökat poli
siärt samarbete. Det stod
fullständigt klart efter ter
rorattentaten i Paris hösten
2015, då belgisk och fransk
polis inte klarade av att
kommunicera. Terrorism
en och brottsligheten
verkar i dag över nations
gränser – det måste i rim
lighetens namn också polis
och säkerhetstjänst göra.

EU:s yttre gränser

behöver en stark kust och
gränsbevakning. Inte för
att stänga ute dem som
söker skydd från krig och
förföljelse i Europa, utan
för att stoppa narkotika

Cecilia
Wikström
Ledamot i EU-parlamentet (L)

och vapen från att komma
in i Schengenområdet och
för att bättre kontrollera
vilka människor som kom
mer in i EU. Bara på så sätt
kan vi behålla den fria rör
ligheten, som möjliggjort
exempelvis det ekonomis
ka och kulturella samarbe
tet vi har fått se växa fram
i Öresundsregionen. Ett
utbyte som sedan gräns
kontrollerna infördes har
försvårats avsevärt.
Vi behöver också ett
större europeiskt utbyte av
konkreta idéer och förslag
för en effektiv avradikali
sering av de ungdomar
som löper risken att attra
heras av islamistisk vålds
propaganda, och som lett
till att tusentals ungdomar

rest till Mellanöstern för
att strida med IS och andra
terrorceller. Erfarenheten
de senaste åren lär oss att
terrorister kan radikalise
ras i ett land, tränas i ett
andra, och begå terror
brottet i ett tredje.

Under 2017 kommer vi att
se Donald Trumps första år
som president, vi kommer
snart att se resultaten av
val i Frankrike, Nederländ
erna och Tyskland, fort
satta Brexitförhandlingar,
och dessvärre också fort
satta oroligheter i Europas
närområden.
Låt oss försöka hitta ge
mensamma vägar framåt
under 2017, i stället för att
ge efter för rädsla och hat.

