
Eva har sjukdomen MS.
I många år levde hon tillsammans med en man  
som misshandlade henne.
Här är hennes berättelse.

Eva var bara 20 år när hon blev kär i Göran.
Han var mycket äldre än hon och säker på allt.
Snart flyttade han in hos Eva.
De fick tre barn tillsammans.
Men de var inte lyckliga.

Eva tog hand om barnen
samtidigt som hon studerade.
När hon fick sitt första jobb
var barnen hos en dagmamma.
Men Göran var inte nöjd.
Han försökte bestämma över Eva
och kontrollera allt hon gjorde.
Eva ville skiljas men det ville inte Göran.
Det blev mycket bråk.
Sen blev Eva sjuk.

Hon orkade inte cykla till jobbet.
Händerna skakade och hon tappade känseln i fötterna.
Hon blev nästan blind på ena ögat.

Sjukdomen hindrade 
Eva från att skiljas



Snart mådde hon så dåligt 
att hon inte kom upp ur sängen.
Eva låg hemma och kräktes.
Hon hade fått sjukdomen MS.

Fick ingen hjälp

Sjukdomen gjorde att Eva blev mycket trött.
Men hon fick ingen hjälp av Göran.
Han låtsades att sjukdomen inte fanns.

Ändå fortsatte Eva och Göran att leva tillsammans.
Ibland var de vänner 
och delade på arbetet med huset och barnen.
Men de bråkade ofta
och sov inte i samma sovrum.

– Om jag inte hade blivit sjuk 
så skulle vi ha skilt oss, säger Eva.
Göran tjatade och klagade på allt jag gjorde.
Han sa att han skulle säga till försäkringskassan
att jag inte kunde sköta barnen för att jag var sjuk.
Jag var rädd att försäkringskassan  
skulle tro på honom.

Blev knuffad ner för trappan

En kväll när Eva kom hem 
hade Göran druckit sprit.
Han var arg och skällde på henne.
Sedan knuffade han henne
ner för en brant trappa.
Barnen sov på övervåningen.
Därför tog sig Eva upp för trappan igen.
Då slog Göran henne hårt i magen.
Eva lyckades slita av honom glasögonen.
Då backade han och slog inte mer.

Efter den gången
var Eva rädd att det skulle hända igen.
Hon gick undan varje gång hon märkte 
att Göran blev arg.

När Eva fyllde 40 år 
glömde Göran bort hennes födelsedag.
Då bestämde hon sig.
Hon hade fått nog.
Hon tänkte lämna honom.



Någon att prata med

Eva fick kontakt med en man
som hade skilt sig från sin fru.
De pratade med varandra i telefon.
Samtalen hjälpte Eva att göra det hon hade bestämt sig för.

Hon skaffade sig en lägenhet
utan att tala om det för någon.
En dag när Göran var på jobbet
packade hon sina saker 
och flyttade in i lägenheten.

– Det kändes skönt och hemskt på samma gång, säger Eva.
Den nya lägenheten var inget riktigt hem.
Jag kände mig som en flykting.
Jag var stressad hela tiden.

Göran sökte upp Eva

En kväll stod Göran på parkeringsplatsen utanför huset.
Han skrek och försökte dra ut Eva ur bilen.
Eva berättar att han var så arg 
att han dreglade.
Den här gången gick Eva till polisen
och berättade vad Göran hade gjort.
Men det fanns inga bevis.

Eva var rädd för att Göran skulle komma tillbaka.
Hon hade svårt att sova.
Stressen gjorde hennes sjukdom värre
och hon blev förlamad i ett ben.



Eva är inte rädd längre

Nu har det gått flera år sedan Eva och Göran skiljde sig.
Eva är inte rädd för honom längre.
Hon kan gå igen 
men ibland behöver hon något att stödja sig emot.

Eva berättar att hon har träffat män  
som gillar att känna sig starkare än hon.
De tycker att hon ska vara tacksam
för att de vill vara med henne.
Eva tror att sådana män är rädda 
för att möta en kvinna som gör som hon vill.
De vill ha makt. 
Precis som Göran.

Det nya livet

Eva är tillsammans med en ny man.
De bor inte ihop 
men älskar varandra
och respekterar varandra.
Eva arbetar deltid
och tycker mycket om sitt arbete.
Där träffar hon många människor.

– När jag tänker tillbaka 
tycker jag att det tog väldigt lång tid
att lämna Göran, säger Eva.
Men jag är ändå glad 
för nu mår jag så bra. Text © Karin Torgny 
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