
Textstorlek:

  MISSTÄNKT FÖR ÖVERGREPP Varje gång Mats försökte lämnaSusanne polisanmälde hon honom. Polisen gick på hennes linje.
Foto: VIKTOR JOHANSSON

Dokument: Kvinnor som misshandlar
I drygt sex år levde de ihop. 15 polisanmälningar har Mats
emot sig – i inget fall är han dömd. Samtliga anmälningar är
gjorda av mamman till hans yngsta barn. Susannes psykiska
misshandel har gjort Mats liv till ett inferno.

Redan tidigt i förhållandet gjorde hon slut vid minsta diskussion för
att sedan ändra sig. Det blev till en vana att hon gjorde slut två–tre
gånger i veckan, men det var bara något hon sa. Mellan bråken var
vardagen härlig och de var lyckliga tillsammans. Susanne var
svartsjuk men Mats tyckte att han kunde leva med det och trodde
att det skulle försvinna med tiden.
– Det som kallas kärlek gjorde mig blind. Jag ville så gärna att det
skulle vara bra mellan oss och kämpade i sex och ett halvt år för vår
dotter och kärlekens skull.
 
Men svartsjukan som var lite charmig till en början förvandlades
med tiden till aggressiva attacker och hot. Oftast var påhoppen
verbala men en gång gav sig Susanne på Mats med sparkar och slag
för att sedan gå till polisen och anmäla honom för övergrepp varpå
polisen gick på hennes linje och höll honom häktad i två och ett halvt
dygn. 
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– Varken polisen eller socialtjänsten har lyssnat på mig. De har alltid
tagit hennes parti.
Varje gång Mats samlade mod till sig och lämnade Susanne
polisanmälde hon honom för sexuellt ofredande, misshandel eller
våldtäkt – allt för att få honom att komma tillbaka. Under de här
turbulenta åren tillsammans hade de fått en dotter, Elsa, som Mats
älskade över allt annat men som Susanne använde som utpressning
för att få honom tillbaka. Med anmälningarna emot sig skulle han
inte ha en chans att få vårdnaden om Elsa. Så där höll det på. När
Susanne var upprörd eller rädd att bli ensam fick Mats en ny
polisanmälan mot sig för att han skulle bli kvar ett tag till.
– Det har varit en psykisk tortyr som jag varit tvungen att stanna i
för Elsas skull. Susanne har brutit ner mig totalt. Men inte bara mig
som person utan också min karriär. Jag förlorade jobbet och
eftersom jag finns med i misstankeregistret har det varit svårt att få
ett nytt jobb. Trots att det bara är anklagelser kommer jag aldrig att
bli fri från dem.
I dag har Mats lämnat Susanne men eländet är långt ifrån över.
– Hon fortsätter att umgängessabotera för Elsa och mig. Vi har bara
setts enstaka gånger de senaste åren och efter varje tillfälle har det
kommit nya anmälningar. I dag är jag extra medveten om hur jag
är för att inget ska kunna misstolkas. Jag vågar inte längre ta i Elsa
eller hjälpa henne på toaletten, säger Mats och fortsätter: 
– Det är svårt att vara en bra pappa med alla dessa anklagelser.
 
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

  Lars: ’’Hoten och rädslan var värst att leva med’’
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