
Kvinnor som mördar sina
barn
den 24 september 2011, 12:17:40

Deb 19 september 2011 slutar en tragisk resa med en mamma och dennes två söner på botten av Sigtunafjärden.
En resa som med största säker inneburit ett veritabelt helvete för alla inblandade.

Det som väcker mitt intresse är inte det faktum att myndigheterna agerat saktmodigt. Det är det faktum att mamman
väljer denna extraordinära lösning på sina problem.

Att en kvinna väljer att döda sina egna barn är mycket ovanligt. Normalt när en kvinna väljer att döda sitt barn
handlar det oftast om, långt gångna foster. Att en kvinna dödar barn över 1 års ålder är extremt ovanligt, om man
tittar i kriminologins historia.
Att ens försöka sätta sig in i den bakomliggande historien känns smärtsamt. Att söka motiv i någon annan källa, än
den som handlar om det förvirrade sinnet är antgligen som att jaga osynliga väderkvarnar.
Men om förvirringen varit så stor, så motsäger det gärningen i sig. Det krävs ändå en ganska så rationell hjärna för
att utföra dådet. Det är inte helt okomplicerat, att mot sin vilja påtvinga någon drunkningsdöden.
Kalla mig gärna gammalmodig, kalla mig gärna fördomsfull men jag kan absolut inte se en kvinna dränka sina egna
barn i kallt uppsåt. Jag kan inte generera den bild där hon planerar och genomför denna hemska handling. Det
måste finnas andra krafter än sinnesförvirring med i bilden.
Jag kan mycket väl tänka mig en kvinna (Kan såklart även vara en man) som i prövningens stund tappar fotfästet
och börjar agera irrationellt. Men att i denna stund väcka och genomföra en handling som består av att döda sina
två barna via drunkning är i det närmaste att betrakta som en omöjlighet. Både ur ett strikt logistiskt perspektiv, så
som rent praktiskt då det faktiskt handlar om två barn. För mig kan en person svårligen dränka mer än ett barn åt
gången. Det skulle isf inneburit att barn nummer två måste förvaras under uppsyn på något ställe, när gärningen
med barn nunner ett genomfördes. Visserligen skulle barnen kunna ha varit nedsövda under gärningen, men där
kommer vi in på området motsägelser igen. Är man så pass rationell utför man inte en så pass irrationell gärning,
som moder till sina två barn.
Låt vara att det var kvinnan som följde barnen till bryggan vid Munkholmen, men det var inte hon som utförde dödet.
Med största säkerhet fick hon bevittna gärningsmannens hemska handling. En handling som förställde hennes
sinne i chock och förtvivlan. Kanske är det så att hon samtidigt hotades till livet om hon yppade gärningsmannens
identitet.
Med största sannolikhet är gärningsmannan en släkting eller närstående. Kanske t.o.m borde man titta på barnens
fader. Kvinnan är med största säkerhet en medbrottsling, men mera tveksamt en gärningsman. Det finns inte
mycket i handlingen eller i den psykologiska profilen som talar för kvinnan som gärningsmannen.
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