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Kultleder dømt for voldtægt og
overgreb på 21 koner
Af: Berit Hartung  9. sep. 2014 - kl. 10:21
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Den israelske polygamist og kultleder Goel Ratzon fotograferet i retten i Tel Aviv, da han mandag
blev kendt skyldig i voldtægt, seksuelle overgreb og vold mod kvinder og børn i sit private harem.
Kendelsen kommer over fire år efter, at han første gang blev afsløret. Foto: MOTI MILROD Se
stort billede

Han fik 49 børn med sine 21 koner, som han holdt

som sexslaver i sit private harem. Nu er Goel Ratzon

kendt skyldig i en lang række anklager om seksuelle

overgreb, voldtægt, incest og andre forbrydelser.

Seksuelt misbrug. Hjernevask og socialt og økonomisk

bedrageri.

Anklageskriftet mod en 60-årig israelsk kultleder var 25

sider langt og indeholdt sigtelser om både voldtægt og

andre seksuelle overgreb af både voksne og børn i hans

egen private sekt, hvor han holdt 21 kvinder som

sexslaver.

Kultleder holdt 21 kvinder som sexslaver

Det skriver det israelske nyhedssite Ynetnews.

Kvinderne forgudede ham og havde hans navn og

portræt tatoveret på kroppen, og de opkaldte deres børn
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Bedrageri (+100) Børn (+100) Forbrydelsen (36) Harem (3) Incest (1)

Kvinder (+100) Misbrug (45) Seksuelle overgreb (9) Sexslaver (2)

Voldtægt (30)

efter ham.

Kultlederen forbød kvinderne at se andre mænd end ham

- inklusiv deres egne brødre, og Ratzons naboer fortæller

til den engelsksprogede israelske avis, The Jerusalem

Post, at kvindernes forældre af og til stod uden for huset

og bad om at få kontakt til deres døtre.

Alligevel blev han frikendt for anklagen om at holde

kvinderne som slaver.

Sagen om polygamisten og kultlederen Goel Ratzon

rystede Israel, da den kom frem i 2010. Det er dog først

nu - mere en fire år efter - at han bliver dømt for sine

forbrydelser.

Strafudmålingen finder først sted senere.

Få BT hver dag i 3 måneder for 199 kr./md.
Totalpris 597 kr. Abonnementet fortsætter til normalpris,

indtil det opsiges. KLIK HER
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