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SOM KRAV FÖR VILLKORLIG FRIGIVNING FÖR
ÅTERFALLSFÖRBRYTARE

Kemisk kastrering av våldtäktsmän
Sveriges kvinnor är inte trygga. Mer än en tredjedel av alla kvinnor i Sverige är oroliga när de vistas
utomhus i sitt eget bostadsområde på kvällarna. Inte när de befinner sig på ödsliga bakgator eller i
oupplysta parker, utan i sitt eget bostadsområde. En bärande del av den oron är rädslan för sexualbrott.
Flertalet sexualförbrytare, inte minst de som ger sig på barn som kan ha utsatt barn för grova brott
under flera år. Brotten kan dessutom också spelas in och spridas, något som gör att övergreppen
ständigt sprids vidare. Serievåldtäktsmän är också vanligt bland de som ger sig på vuxna.
Nytorgsmannen, Hagamannen, Södermannen och Alexandramannen är bara några öknamn på
personer som spridit skräck och förstört liv.
En person som döms för våldtäkt satt 2021 i genomsnitt i fängelse i ett och ett halvt år.
Genomsnittsstraffet är 29 månader eller två år och fem månader. Med villkorlig frigivning efter 2/3
innebär det att han släpps fri efter 1,6 år. För våldtäkt mot barn är motsvarande genomsnittsstraff 34
månader eller 2,8 år. Då är personen fri efter ett år och tio månader. Vi vill förändra det, så att den
villkorliga frigivning inte kan ges till en person som inte deltar i återfallsförebyggande behandling, om
det är en del av personens behandlingsplan. Då ska kemisk kastrering kunna ingå. Andra krav kan vara
att delta i missbruksbehandling, utbildning, arbete och allmän skötsamhet.
Kemisk kastrering används redan idag inom rättspsykiatrin och är således en beprövad metod.
Riksdagen har dessutom riktat ett tillkännagivande till regeringen att det ska användas inom
kriminalvården.
Den här typen av våldtäktsmän drivs inte sällan av en tvångsmässig sexualitet som gör dem farliga.
Därför menar Kristdemokraterna att vissa våldtäktsmän ska behöva genomgå kemiska kastrering om
de ska bli villkorligt frigivna. Vi föreslår också väsentligt skärpta straff. För grov våldtäkt ska
maxstraffet vara på 25 års fängelse. För grov våldtäkt mot barn ska straffet kunna bli livstids fängelse.
För personer som är oförbätterliga återfallsförbrytare vill vi utreda förvaringsstraff, som finns i Norge.
Även då ska kemisk kastrering vara ett krav för att bli frisläppt.
Vi vill också arbeta förebyggande. Därför föreslår vi att ett Nationellt kunskapscentrum för att
motverka sexuellt våld ska inrättas. De ska hjälpa personer som anser att de själva har en problematisk
sexualitet att komma till rätta med den med terapi och medicinering.

Förslag
•
•
•

•

Inför kemisk kastrering som villkor för villkorlig frigivning.
Görs genom att förändra fängelselagen som idag föreskriver att ”en intagen får inte åläggas att
underkasta sig behandling av medicinsk karaktär.”
Ta bort den automatiska villkorliga frigivningen. All frigivning ska kräva att den intagne
uppför sig väl, håller sig nykter, deltar i nödvändiga behandlingsprogram, arbetar eller
studerar. Ett sådant krav kan då vara kemisk kastrering som en del av
behandlingsprogrammet.
En övervakningsperiod ska följa på straffet oavsett om den intagne friges villkorligt eller inte.
Den ska motsvara 1/3 av straffet.

Ytterligare förslag:
• Inför livstidsstraff för grov våldtäkt mot barn
• Inför möjligheten till förvaringsstraff för återfallsförbrytare. Kemisk kastrering ska då kunna
vara ett villkor för frigivning
• Höj straffet för grov våldtäkt till mellan 10 och 25 år (kräver höjning av maxgränsen för
fängelsestraff)
• Inför ett nationellt kunskapscentrum för sexuellt våld
• Ett sådant centrum ska kunna administrera kemisk kastrering på frivillig basis till den som
oroar sig för att oönskade sexuella tankar och impulser och har en tvångsmässig sexualitet.

