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Det sexuella våldet har alltid funnits – men har det plötsligt blivit
grövre? Har det skett en förändring i inställningen till våldtäkt, hos
ungdomar, media, domstolar? Eller är det i själva verket samma

urgamla syn på kvinnans – och mannens – rätt som härskar? Katarina
Wennstam är kriminalreporter på SVT och har i den rollen bevakat
ett stort antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. I Flickan och
skulden kan hon redovisa ett förkrossande material av det slag som
den dagliga nyhetsrapporteringen sällan har utrymme för. Hon har
träffat förövare, jurister, läkare och poliser. Hon har gått igenom en
bedövande mängd domslut och rättegångsprotokoll. Hon har gjort
djupintervjuer med flera unga flickor som utsatts för övergrepp,
särskilt med Jonna, vars autentiska berättelse löper genom hela

boken och bildar fonden för resonerande och faktaspäckade kapitel.
Utifrån Jonnas berättelse, som är alltför lik många andras, redogör

Katarina Wennstam för våldtäktens olika ”steg” – från den
förhistoria som inte sällan rymmer en rad andra övergrepp, över

ryktesspridningen och förtalet, fram till rättegången, eller till det att
undersökningen läggs ned med motiveringen att ”brott ej kan

styrkas”. Med lika mycket ursinne som medkänsla berättar hon om
de förbrytelser som fortsätter att äga rum mitt i vår upplysta vardag.

Det är ett skrämmande aktuellt reportage, men det kunde –
skrämmande nog – också ha skrivits för länge sedan. – Flickan och

skulden kommer att väcka stor uppmärksamhet och med all
sannolikhet diskuteras på ledarsidor och i debattprogram på TV. –



Sexualbrottsutredningen har ett nytt lagförslag ute på remiss. Något
beslut om ny lagstiftning kommer inte att fattas före Flickan och
skuldens utgivningsdag, och boken kommer att kunna fungera som
argument i debatten kring den nya lagen. I den bästa av världar
kommer boken också att påverka dess utformning. – Flickan och
skulden är enkelt skriven och pedagogiskt upplagd. Den kan med

fördel användas av studiecirklar och i skolundervisningen. – Katarina
Wennstam är en driven journalist som är van att hantera media.
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