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Enklest er
henleggelse
Sju av ti anmeldte voldtektssaker henlegges, viser en
gjennomgang DT har gjort. Noen av de vanskeligste
sakene for påtalemakten å bevise, er når de fysiske
bevisene ikke holder. Eksempelvis er det i dag enkelt
å bevise at et samleie har funnet sted eksempelvis på
et nachspiel, men det er mye verre å bevise om dette
samleiet var frivillig eller ikke. Påstand mot påstand
holder ikke i en rettssal, og ofte ender da saken med
henleggelse.
Det er bedre at ni skyldige går fri enn at én uskyldig
blir dømt, heter det om bevis og tvil i rettspleien.
Hvis det kan reises noen som helst tvil om at en
straffbar handling er begått, ja så skal tiltalte frifinnes. De vanskelige voldtektssakene fører ofte til at
offeret ikke tør å anmelde voldtekten. Offeret føler
skam for ikke å ha beskyttet seg selv godt nok, og
seksualforbrytelser kan fortsatt være tabubelagt.
Offeret frykter dessuten for etterforskningen og den
kommende rettssaken. Og naturligvis har alle ofre et
behov for å legge traumatiske opplevelser bak seg og
forsøke å komme videre i livet. Det er ikke enkelt når
en vet at det går både måneder og år før saken
kommer for retten.
Alt dette innebærer også at det skal mye til å henvende seg til politiet for å anmelde en voldtekt.
Akkurat som påtalemyndigheten kan tenke at det er
enklest å henlegge, tenker offeret at det enkleste er å
la være å anmelde. Tenk hvilken belastning et
voldtektsoffer gjennomlever når hun først blir
overbevist av lege og familie om å anmelde, for
deretter ikke å bli trodd av noen. Dypest sett handler
dette om tilliten til hele vårt rettssamfunn. I dagens
avis mener advokat Sjak R. Haaheim at politiet av og
til henlegger for lett, og at politiet burde etterforsket
sakene bedre. Han har helt sikkert rett. Samtidig er
det noe med hele rettsapparatet som ikke er tilfredsstillende innrettet til å løse slike saker. I saker der
vitneprovene blir de avgjørende for å belyse både
motiv, troverdighet og karakter, burde det ikke gå år
før saken kommer opp. Jo lengre tid, desto mindre
husker man. Det er på tide at noen tenker helt
annerledes om voldtektssaker, ikke for å svekke
rettssamfunnet, men for å styrke det.

Det er på tide
at noen tenker helt
nytt om voldtektssaker.

odd myklebust
Samfunnsredaktør
odd.myklebust@dt.no

● følg nyhetene videre på dt.no

Boklansering: Om noen korte uker kan Mona Steenberg Gran (44) fra Nedre Eiker kalle seg forlegger og forfatter. D
oppslagsbok signert Mona. Et hjelpemiddel både for sykmeldte og for arbeidsgivere med sykmeldte ansatte.
f

● Gir ut oppslagsbok for sykmeldte og arbeidsgiv

Den flinkeste je
Eiendomsmegler
Mona Steenberg Gran
(44) var flinkere til å
lade telefonen enn
seg selv. Så sprakk
bobla, og Mona gikk
på en skikkelig smell.
Gro ellingsgard

gro.ellingsgard@dt.no
959 25 282

H

un var en av de dyktigste eiendomsmeglerne
i drammensdistriktet.
Hun gjorde stor suksess og
høstet anerkjennelse fra alle;
fra kunder, ansatte, ledelse og
omgivelsene.
Men det var ikke nok. Mona
ville også være den aktive og
perfekte mor, en god datter, et
nært barnebarn og en varm ektefelle. Hun trente, restaurerte
huset og var sosial med venner.
– Men jeg var jo ikke til stede,

sier hun i etterpåklokskapens
klare lys.
– Jeg hadde hodet på jobben,
opptatt med noe jeg hadde
gjort eller skulle gjøre.

Varselklokker
Jo da, hun fikk noen varsler fra
kroppen, men vendte det døve
øret til.
– Jeg har fått så mange advarsler og gjort så mange feil,
innrømmer hun, og rister oppgitt på hodet.
Hvert år gikk hun ned for tel-
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Drammens Tidende arbeider
etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener
seg rammet av urettmessig avisomtale,
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. PFU er et klageorgan som behandler
klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Hjelp oss å bli korrekte. Drammens
Tidende setter store krav til troverdighet. Feil og uklarheter blir rettet
opp. Vi takker lesere som hjelper oss
med å få fram korrekte opplysninger:
Epost: redaksjonen@dt.no

● nett

● nett

I begynnelsen
av juni måned
sendte jeg en
e-post til helse- og
omsorgssjefen, hvor
jeg stilte spørsmål
om ressursbruken
i eldreomsorgen i
Drammen.

VI BRYR OSS OG VIL BEVEGE

Det tetter seg til i eliteserien. Les alt om
Godsets oppgjør mot VIF. Se målene,
publikum og gi spillerne poeng på børs.
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Wenche Myhre har bestemt seg for å
Tirsdag 1. oktoberMeninger
2013
side 12 og 13
feire 60 år som artist - i Drammen. Se
video av en av hennes
største lokale fan. Bytter
Har
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tegnet
helt ny
bydel

ut alle
setene i
teateret
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● Sterk økning i antall
som blir sykmeldt fordi
de er trøtte og slitne
● Legene bruker
lengre tid på å finne
ut hva som feiler oss

Stian
møtte
veggen
FOTO: RUNE FOLKEDAL

Lastebilsjåfør Stian Derouette (30) er blitt sykmeldt fem ganger for tretthetssymptomer. Siste gang måtte han
bæres ut av lastebilen og sendes på sykehus. Stadig flere sykmeldes med diagnosen tretthet og slapphet som
SIDE 18 OG 19
årsak.

Ole Paus

Kamara

Eldre

er klar
ga bort
bowlere
En
av mange: I forrige
uke skrev Drammens Tidende
om Stian
for
20.000
blir bare
Norges
Derouette
(30), som havnet
av ekstrem tretthet.
kroner
bedrepå
og sykehus på grunn
til barn
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bedre
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VI HAR GJORT VÅR BESTSELGER ENDA
MER ATTRAKTIV!
Nå har vi et begrenset antall Kia Sportage Classic med fullintegrert NAVI system,
ryggekamera, 2-soners klimaanlegg, og mye annet utstyr UTEN TILLEGG I PRISEN.
Legg til prisvinnende design og hele 7 års fabrikkgaranti og du skal
lete lenge for å finne et mer attraktivt tilbud!
fra kun 264.600,-

SIDE 20, DEL 2
7 års fabrikkgaranti på alle Kia-modeller!

Kjellstad. Boks 227, 3401 Lier • Tlf. 32 24 15 00
www.buskerudbilsenter.no

Et verktøy: Steenberg Grans bok kommer i november. Den er delt
i to; for den sykmeldte og for ledere som har sykmeldte ansatte.

Da kommer en

foto: sven-erik røed

vere ● Slår et slag for god arbeidshelse og økt forståelse

enta ble også syk
ling, med infeksjoner og antibiotikakurer. Men hun lyttet
ikke til signalene.
– Jeg tok ikke hensyn til arbeidshelsen min, til balansen
mellom aktivitet og restitusjon. Derfor ble jeg skikkelig
syk, utbrent og utladet, fullstendig tom.

Et nytt kapittel
Mona Steenberg Gran skal nok
ikke tilbake til jobben som eiendomsmegler. I hvert fall ikke
med det første. Hun har kjem-

pet seg friskere nå, og har funnet en helt ny vei videre.
Snart kommer en nyttebok
signert Mona Steenberg Gran
ut. «Fyrtårnet – veien til god
arbeidshelse» er en oppslagsbok for sykmeldte og for arbeidsgivere med sykmeldte
ansatte.
– Jeg lette febrilsk, men fant
aldri den boken da jeg trengte
den selv, sier hun.
– Derfor bestemte jeg meg
for å skrive den selv.
Boken handler ikke egentlig

!

Jeg hadde hodet
på jobben, opptatt med noe jeg
hadde gjort eller
skulle gjøre.
Mona Steenberg Gran
forfatter og forlegger

om Mona. Men den hadde ikke
blitt til uten hennes historie.

Lurer meg på
Mona Steenberg Gran har erfa-

ring både som leder og som arbeidstaker. Og da hun selv ble
syk, gikk det opp for henne
hvor lite hun egentlig visste
om sykdomshåndtering.
– Og jeg fant ingen svar på
alle spørsmålene, sier hun.
For Mona lurte på nesten alt.
På hvordan hun skulle håndtere denne diagnosen, som gjorde henne både redd, usikker og
frustrert. På hvordan hun skulle forholde seg til omgivelsene
– til mannen sin, barna, venner, kolleger, arbeidsgiver og

Nav. På hvordan man kan forebygge sykdom på arbeidsplassen, og hvordan man best tar
vare på de friske på jobben.
Målet med boken er å veilede. Mona Steenberg Gran ønsker seg et Norge med færre på
trygd og færre langvarige sykmeldinger. Hun tror bedre
kunnskap og økt forståelse vil
gjøre det enklere å forebygge,
og Mona vil bidra.

