
 
258 saker der foreldre er dømt for å ha drept sine barn skal gjenopptas 

Justismord påvist i 
barnedrapssaker 
258 dommer hvor foreldre ble dømt for å ha tatt livet av sitt eget barn kan bli 
opphevet. Dommene er basert seg på teorien til landets fremste krybbedødekspert, 
som nå skal granskes. 
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Slipper fri. 54 mødre og fedre som soner i britiske 
fengsler kan i løpet av få måneder være sluppet fri. 
Ytterligere 15 saker som skal for retten kan også bli 
henlagt, på grunn av manglende bevis. I alt skal 258 
dommer hvor foreldre er dømt for å ha tatt livet til sitt 
eget barn, på nytt opp for retten. 

Det er den britiske regjeringsadvokaten, Lord Gold-
smith som har bestemt dette. Avgjørelsen ble tatt 
etter at Angela Cannings ble frifunnet for å ha drept 
sine to barn, Jason på syv uker og Matthew på tre 
måneder. Cannings ble dømt for de to barnedrapene 
i 2000, og har sittet 17 måneder i fengsel. I går vant 
hun frem i sin ankesak. 

Cannings er den tredje kvinnen som i løpet av ett år 
har fått omgjort sin dom. Den første var Sally Clark, 
som sonet en livstidsdom for å ha drept sine to små 
barn. Deretter fulgte frifinnelsen av Trupti Patel, som 
sonet en livstidsdom for å ha drept alle sin tre barn 
bare uker etter at de ble født. 

I alle de 258 sakene har det eneste bevis vært 
vitneutsagnet til professor Roy Meadow, som regnes 
som Storbritannias fremste ekspert på krybbedød og 
også nyter stor respekt internasjonalt. 

Meadow har brukt statistiske analyser som fastslår 
at to tilfeller av krybbedød i samme familie bare skjer 
i ett tilfelle av 73 millioner. Meadow ga 
påtalemyndigheten en enkel leveregel: Et tilfelle av 
krybbedød er en tragedie, to gir grunnlag for mistanke og tre er drap. 

Hauken  
I britiske domstoler har Meadow gått under tilnavnet "hauken". Han har vært det 
tungtveiende vitnet i alle de 258 sakene, og det har ikke eksistert andre bevis mot de 
tiltalte foreldrene. Domstolene har gitt Meadows statistiske beviser så avgjørende vekt at 

 

Frikjent.Angela Cannings 
(t.h.) drepte ikke sine to 

små barn, fastslo en britisk 
domstol nylig. Hun har 

sonet 17 måneder i fengsel 
etter at hun ble dømt på 

grunnlag av ekspertvitnet 
professor Roy Meadow. 
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det har vært opp til foreldrene selv å bevise sin uskyld. 

Regjeringsadvokaten har nå bestemt at denne teorien ikke lenger kan legges til grunn 
ved etterforskning av krybbedødsfall. Tvert imot innledes det nå en granskning av 
Meadow, på grunnlag av mistanke om "alvorlig vanskjøttelse av sitt yrke". Fra en rekke 
forsvarsadvokater ble det påpekt at eksperter som Meadow har et stort økonomisk 
utbytte av sin opptreden i rettssalene. Ofte viser de misforstått lojalitet overfor sin 
arbeidsgiver for å bli brukt flere ganger. 

Meadow står også bak den såkalte Münchhausens teori, som bygger på at kvinner noen 
ganger dreper sine barn for å få mer oppmerksomhet selv. 

Britiske aviser beskrev i går Meadow som "besatt av å beskytte barn". Han har vært et 
sentralt vitne i 5000 saker, hvor barn har blitt fratatt sine foreldre. Barneminister Margaret 
Hodge sier at det ikke er mulig å tilbakeføre alle disse barna til sine foreldre, men at alle 
som føler at det har blitt begått en urett vil få sin sak gjenopptatt i retten. 
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