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Hatbrotten ökar – och 
få av dem klaras upp
ÖstergÖtland
Hatbrotten ökade i Linköping förra 
året. Nära hälften av anmälningarna  
i länet lades ner efter utredningen.
Hatbrotten är rekordmånga i 
riket, enligt Brås senaste mät
ning. Trots att Norrköping 
har sett en minskning av an
mälda hatbrott, samtidigt 
som Linköping har sett en  
ökning, så har Norr köping 
fortfarande fler anmälda 
brott. 

Carina Djärv, en av utredar
na som har författat rappor
ten på Brottsförebyggande 
rådet, Brå, kan inte förklara 
skillnaden, men kan i gene
rella ordalag konstatera att 
händelser, såsom demonstra
tioner och politiska kampan
jer kan ha påverkan på antalet  
anmälningar.  

– Det kan till exempel gälla 
affischering i samband med 
val, säger hon.

Av hatbrottsanmälningar
na i länet som gjordes under 
år 2013 var det endast fem av 
hundra fall som personupp
klarades, det vill säga att en 
gärningsman kunde bindas 
till brottet och åtalas eller få 
en annan påföljd. 35 procent 
av anmälningarna avskrevs 
direkt. 

– Det kan handla om ska
degörelse och klotter när det 
avskrivs direkt. Det är säl
lan det finns några vittnen 
till sådana brott och därför 
är de svåra att utreda, säger  
Camilla Thorström vid Norr
köpingspolisen.

Nästan hälften, 47 procent, 
av alla anmälningar i länet 
lades ned efter utredning

en. Det kan bero på att det är 
svårt att identifiera gärnings
männen.

– Det ligger lite i brottets 
natur att det ofta är okända 
gärningsmän när det kom
mer till hot och våld med hat
brottsmotiv, säger Camilla  
Thorström.

Det är ovanligt med hat
brottsanmälningar där off
ret blivit utsatt av en bekant 
eller släkting.

Enligt Annika Tiensuu, 
åklagar kammaren i Norr
köping, så är hatbrotten svå
ra att bevisa.

– Till exempel vid ring
aktande klotter på en religiös 
byggnad är det lätt att finna 
motiv, men svårt att finna en 
misstänkt gärningsman. Om
vänt gäller vid exempelvis en 
misshandel på krogen. Det 
kan vara fastställt att en gär
ningsman har begått brottet, 
men det är svårt att bevisa att 
motivet var hat, säger hon.

Hon ger exempel på en 
händelse i Norrköping vid 
vilken det har fastställts 
att våldsbrott har begåtts,  
motivet misstänks vara hat 
mot offrets sexuella lägg
ning, men eftersom gär
ningsmännen inte erkän
de att hat förelåg, så kunde 
de inte lagföras för hatbrott. 
Där emot dömdes två av tre 
för våldsbrott.

– Hatbrott är mer straff
värt. Det ligger i de misstänk
tas intresse att inte erkänna 
att det finns ett sådant motiv, 
säger Annika Tiensuu. 

Camilla Thorström ser  
allvarligt på att uppklar
ningstalen är så låga.

– Rättssamhället är beroen
de av att människor ställer 
upp för varandra och vittnar 
om vad de sett och hört. Om 
ärendena inte leder till åtal 
är risken att människor inte 
längre känner förtroende för 
rättsväsendet och därför inte 
anmäler att de utsatts för hat
brott.

Cecilia göthe norlin
cecilia.norlin@nt.se

anmälda hatbrott i länet 2014
●139 främlingsfientliga,  
varav 22 afrofobiska och  
22 antiromska
●18 sexuell läggning
●22 islamofobiska
●14 kristofobiska
●6 antisemitiska
● totalt: 199 stycken

LinkÖping: 
2014: 52, 34 per 100 000 inv.
2013: 45, 30 per 100 000 inv.
norrkÖping: 
2014: 66, 49 per 100 000 inv.
2013: 71, 53 per 100 000 inv.

Källa: Brå:s rapporter Hatbrott 
2014 och Hatbrott 2013

Snabbare 
byggstart 
för Ost-
länken
ÖstergÖtland
Norrköpings kommun 
och Trafikverket är nära 
en överenskommelse 
som kan underlätta 
byggstart för Ostlänken.

Överenskommelsen hand
lar inte om själva Ostlänks
spåret.

– Den gäller vägåtgär
der och järnvägsåtgärder 
som är beroende av Ost
länken och som Ostlänken 
i sin tur är beroende av, sä
ger Ulf Arumskog, Norrkö
pings kommuns samordna
re för alla projekt som har 
med Ostlänken att göra.

Flytten av godsbangår
den är en av dem. 

Det nordvästra godsspå
ret strax utanför stan en 
annan. Kardonbanan, järn
vägsanslutningen till ham
nen, en tredje.

I paketet ligger också bris
terna i anslutningen mel
lan E4, E22 och hamnen.  
Tidigare planerades för 
Norrleden.

– Men begreppet Norr
leden används inte nu efter
som det inte längre är aktu
ellt att bygga hela sträckan, 
säger Ulf Arumskog.

Snart ska den så kallade 
åtgärdsvalstudie som Tra
fikverket om detta gör vara 
färdig.

– Vi har haft mycket dis
kussioner om vem som gör 
vad och i vilken ordning det 
ska göras, säger Ulf Arum
skog, som hoppas att en 
överenskommelse ska kun
na presenteras inom kort.

Inget av det här är nya frå
gor. Allt är sådant som pla
nerats och diskuterats i åra
tal.

När det gäller Kardon
banan finns ett gammalt 
avtal mellan Norrköping 
och Trafikverket, men det 
fungerar inte helt längre. 
I samband med att över
synen av det inleddes togs 
de andra delarna, som alla 
är bitar i samma stora pus
sel, också upp.

För Linköpings del är det 
ännu inte klart om det ska 
bli bro eller tunnel för Ost
länken. 

– Även om det finns 
oklarheter i Linköping så 
jobbas det vidare på resten 
av Ostlänkssträckan, säger 
Ulf Arumskog. (NT)

gun stenehall

"
 Vi har haft 
mycket  

diskussioner om 
vem som gör vad.

Ulf Arumskog,  
Ostlänken-samordnare  
i Norrköpings kommun

Han knackar dörr och frågar efter ufon
ÖstergÖtland
Visste ni att Kolmårdsom-
rådet är ett ufofönster? 
Så kallas de geografiskt 
avgränsade områden där 
det förekommit ovanligt 
många ufoobservationer.

Riksorganisationen Ufosve
rige, med säte i Norrköping, 
ska därför göra en särskild 
studie av ufoobservationer  
i Kolmården med omnejd  
11–14 augusti.

– Vi blir ett 15tal deltaga
re som ska knacka dörr i Kol
mården, Nävekvarn, Oxelö
sund och Nyköping, berät
tar Johan Gustafsson, rap
portansvarig i Ufosverige. 

– Från Kolmården kom det 
in mycket märkliga rappor
ter på 1970–1990talet. Det 
var påtagliga rapporter om 
farkoster och en och annan 
varelse. Kolmården är ett ufo
fönster, säger han:

Svenska och internationel
la ufoobservationer arkive
ras i Norrköping. Det hittills 
mest spännande för UfoSve
rige är de hemliga operatio
nerna Argus och Dacapo vid 
svensknorska gränsen un
der 1970talet och en bit in 
på 1980talet. 

Berörda myndigheter för
sökte reda ut en rad observa
tioner av mystiska ”spökflyg
ningar” på låg höjd. Högsta 
polis och militärledningen 

i Sverige var informerad om 
observationerna från allmän
heten. 

Vad det var frågan om har 
Ufosverige ingen aning om. 
Det har spekulerats i norska 
Natoövningar och ryska inva
sionsförberedelser av Norge.

– Vi har inte fått ut några 
dokument om operationer
na, säger Clas Svahn.

Även i den här delen av lan
det har ufon setts: I septem

ber 1989 var en mamma och 
hennes dotter ute och åkte 
bil i Björkvik i Söderman
land, när de såg ett flygan
de föremål ovanför trädtop
parna. I juli 1980 observera
de två män och en flicka på 
fisketur vid Nävekvarn ett 
stort mystiskt färgskiftande 
klot på himlen.

– Kanske var det en klot
blixt? säger Clas Svahn. (NT)

Henrik Johansson

Inhämtar observationer. Johan Gustafsson, rapportansvarig i Ufosverige, ser fram emot att få ta del av Kolmårdsbornas ufoupplevelser. Foto: leif Hallberg/nt


