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Ær den grova brottsligheten ett hot mot demokratin?
– I allra högsta grad.
Inte minst om den
tillåts utvecklas och
frodas kommer den
att vara ett mycket
rejält hot.

”

…Om den
tillåts
utvecklas och
frodas”

– Ja, det är ett
väldigt hot. Risken är
att man förstör alla
demokratiska
kontrollfunktioner.
Det är massor av
pengar i omlopp. När
kommer vi till den
gräns där även
statstjänstemän
låter sig mutas?

– Nej, det tror jag
inte. Det finns betydligt större hot, men
det gynnar inte
demokratin. Det som
hotar demokratin är
utebliven sjukpenning, arbetslöshet
och politiska rörelse
på yttersta vänsteroch högerkanten.

Har åklagare och polis ett tillräckligt skydd?
– Mycket har gjorts
i positiv riktning inom
rättsapparaten. Det
är väldigt glädjande.
Men… det går inte
ens att skydda en
statsminister. Varje
befattningshavare
– till och med ett
vittne som är involverat i den grova kriminaliteten – ska få
lika mycket skydd
som en statsminister.

– Generellt tror jag
att åklagare och
polis känner sig
trygga. Jag har den
åsikten att övergrepp
i rättssak är ett av de
få brotten där straffsatserna bör höjas.
Det är så oerhört att
man skrämmer vittne
och få folk att inte
vittna. Det är verkligen ett hot mot
rättsväsendet.

– Generellt har de
det. Men i enskilda
fall kan de råka ut för
problem. Vi har
ganska få exempel
på åklagare och
poliser som har blivit
utsatta för direkt
övergrepp.

”

I enskilda
fall kan
de råka ut för
problem.”

Riskerar Sveriges rättssystem att bli korrupt?
– Den finns alltid.
Men vi har varit förskonade hittills. Vi
har i väldigt liten
utveckling drabbats.
Men, man ska vara
medveten om att det
finns risker, alltid.

– Inte generellt. Men
när tillräckligt
mycket pengar finns
i omlopp kan det
göra det. Det
kommer att finnas
svaga länkar och det
finns i alla system.

– Nej, det tror jag
inte.

Kommer den grova brottsligheten hota systemet mer?
– Risken finns alltid.
Det finns väldigt
många omständigheter som gynnar
den grova brottsligheten. Det är bevisbördan som alltid
måste ligga på
åklagarens axlar.
Alla mänskliga rättigheter, allting gynnar
den grova brottsligheten.

– Jag tror inte det.
Jag är optimist. I takt
med att vi bekämpar
fattigdom och får en
jämlikare värld där
inga människor
behöver hålla på med
sådana där saker
bli det ett tryggare
samhälle. Jag ser
kriminalpolitik mera
som socialpolitiska
frågor egentligen.

– Ja. Den grova
brottsligheten ökar.
Antalet kriminella
mc-gäng har ökat de
senaste 20 åren. Det
är ändå långt kvar
tills de blir ett rejält
hot. Vi pratar om de
tre stora mc-gängen.
Men, hälften av dem
sitter inne hela tiden
– i marginalen blir de
starkare.

Hur ska detta motverkas?
– Det finns ingen
annan väg att
beträda än ett
kvalitativt och
högstående polisoch åklagararbete.
Man ska få samhället
i stort att vara
öppet för iakttagelser.

– Det måste man
jobba med på alla
möjliga plan, inte
minst när det gäller
barnpolitiken och
fattigdomen.
Bekämpa fattigdomen och ge alla
barn en bra och
trygg barndom.

– Det får man göra
som man gör nu.
Man får sätta dem
i fängelse.

”

Man
får
sätta dem
i fängelse.”
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