
Textstorlek:

  SKULDBELAGD Anna och Lars gick i samarbetssamtal, men
socialsekreteraren tyckte att en bra karl ska reda sig själv.
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Lars: ’’Hoten och
rädslan var värst att
leva med’’
Dokument: Kvinnor som misshandlar
De träffades på nätet och på distans växte kärleken stark.
När Anna bestämde sig för att ge upp sitt hemland och flytta
till Lars i Sverige var de det lyckligaste paret i världen. Men
för Lars blev livet en mardröm. 
– Jag har legat inne på psyket i sex veckor och ville inte leva
efter förhållandet med Anna. 

Det började med bråk och aggressiva påhopp. Så småningom
övergick det i allvarliga anklagelser om att Lars skulle vara en dålig
och otillräcklig pappa till gemensamma dottern Maria. 
– Det sårade mig så oerhört att höra. Maria betydde allt för oss båda
men Anna använde Maria mot mig i utpressningssyfte för att få som
hon ville. 
 
När Anna och Lars bråkade hotade Anna med att ta med sig Maria
och resa tillbaka till sitt hemland. Lars visste att det skulle bli en
omöjlighet att få hem Maria om Anna lämnade, om så bara för en
semester. Därför levde han i en ständig rädsla att förlora hela sin
familj. 
– När Maria föddes började helvetet. Anna gav sig på mig med
knuffar och slag när jag var oförberedd och jag föll illa flera gånger. 
Men den fysiska misshandeln har inte varit värst. 
– Det var hoten och rädslan som var värst att leva med. Att aldrig
veta om hon skulle bli arg och sticka. Jag levde under ständig skräck
att bli av med det käraste jag hade. 
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De tog hjälp av socialtjänsten i form av samarbetssamtal, men 
socialsekreteraren tyckte att en bra karl ska reda sig själv och la
hela skulden på Lars. Rädslan satte sina spår och när Lars hälsa
riskerades sa vännerna ifrån och bröt in. 
– Jag älskade Anna och gjorde allt för att det skulle funka mellan
oss. Jag gjorde det för Marias skull. Jag kunde ju inte lämna Anna
utan att förlora min dotter och det var det sista jag ville, säger Lars
och fortsätter: 
– Till slut hade det gått så långt att jag inte ville leva och vännerna
såg till att jag lades in på sjukhuset i sex veckor och fick
antidepressiva mediciner för att stå ut med vardagen.
I dag mår Lars bättre men är långt ifrån bra. Han är hemma från
sjukhuset, men varken frun eller dottern har han sett röken av. Men
han vet att de finns kvar i Sverige. 
– Jag ska träffa Maria var fjärde månad men Anna vill inte
samarbeta och Socialtjänsten är inte mycket till hjälp. Jag är rädd
att det är för sent.
 
Fotnot: Samtliga namn är fingerade.

Monica Karlstein

  ”Tillslut ville jag inte leva längre” Varje år görs 200 – 300
anmälningar från män som blivit utsatta för misshandel i nära
relationer  

  Niklas: ”Jag var livrädd för henne hela tiden” Misshandel
och våldtäkt var Niklas vardag

  Mats: ’’Polisen har inte lyssnat på mig’’ Dokument:
Kvinnor som misshandlar
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