
Pojke utpekad!

B j ö r n s t a d s  h o p p  a n k l a g a d  f ö r  v å l d t ä k t  a v  
b e r u s a d ,  u n g  k v i n n a .

Björnstad: Innan bussen med vårt 
juniorlag hunnit starta hämtade 
polisen stadens hopp efter att en ung 
kvinna påstått sig ha blivit våldtagen 
under oklara omständigheter. 
Gripandet förhindrade pojken att 
medverka i årtiondets viktigaste 
match och var det som avgjorde vårt 
juniorlags förlust i finalmatchen.

Strax innan lagets buss skulle starta på väg 
mot den viktigaste finalmatchen någonsin 
för Björnstads juniorlag klev två poliser in i 
bussen och arresterade den viktigaste 
spelaren för påstådd våldtäkt. Anklagelsen 
kommer från en ung kvinna som var med 
under en privat fest tillsammans med 
pojken efter ungdomslagets vinst i 
semifinalen.

Orsaken till att polisen arresterade spelaren 
är, enligt kvinnans advokat, på grund av 
stor risk att spelaren rymmer när det blir 
känt i staden vad han gjort.

Enligt pojkens advokat är anklagelsen 
gripen ur luften. Det är inte helt klarlagt att 
det ens förekommit någon form av sexuellt 
umgänge mellan pojken och kvinnan. Och 
även om så varit, finns det inget i dagsläget 
som tyder på att kvinnan inte skulle ha gått 
med på akten av fri vilja. Advokaten säger 
vidare:  “det är inte ovanligt att kvinnor som 
legat med pojkar och ångrat sig efteråt 
hellre anmäler en våldtäkt till polisen än att 
stå med skammen för sin handling. Det 
verkar vara så även i detta fallet”.

Björnstadskuriren har även intervjuat ett 
flertal av spelarna i laget och de ger en 
samstämmig redogörelse över vad som 
hänt. Kvinnan har rykte om sig att vara 
flirtig och har “varit på”, som pojkarna 
uttrycker det, flera av lagets spelare vid 
andra tillfällen.

Under festen var den unga kvinnan både utmanande 
klädd och hårt sminkad. Hon drack stora mängder 
alkohol och sökte kontakt med pojkarna i laget, tills 
hon lyckades med stjärnan. Flera gånger försökte 
hon få med sig pojken in i något annat rum i villan 
än där festen pågick, enligt vittnen. 

Den unga kvinnans advokat har en helt annan 
redogörelse. Enligt henne blev den unga kvinnan 
inlockad av pojken i ett rum. Eftersom hon blivit 
lurad att dricka stora mängder alkohol under kvällen 
kunde hon inte försvara sig mot pojken när han slet 
av henne kläderna med våld och genomförde 
våldtäkten. 

Kvinnan hade en av sina vänner på plats under 
festen i villan, men hon meddelar att hon inte vill 
bekräfta kvinnans redogörelse under pågående 
domstolsförhandlingar. Enligt vad 
Björnstadskuriren erfar har kamraten inte avgett 
något vittnesmål som ger stöd för våldtäktshistorien.

Det faktum att kvinnan väntade flera dagar med att 
anmäla händelsen kan vara bevis för att pojkarnas 
redogörelse är mer med sanningen 
överensstämmande än kvinnans.
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