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Uttalande från barn- och utbildningsnämndens ordförande Liza
Jonsson med anledning av den nedlagda förundersökningen
Natten den 30/10 misshandlades barn- och utbildningsnämndens ordförande Liza Jonsson (s) i
sitt hem. Idag beslutade polisen att lägga ned förundersökningen. Hon gör följande uttalande
angående händelsen:
Natten till den 30 oktober misshandlades jag i mitt hem. Detta övergrepp på mig, min familj och det
öppna demokratiska samhället har orsakat djupa spår. Jag har inga fysiska men av misshandeln men på
insidan finns spåren kvar och jag arbetar hårt med att gå vidare i livet och återupprätta ett så normalt
liv som möjligt.
Jag har idag med stor besvikelse tagit del av beslutet att förundersökningen läggs ner. Det känns
väldigt obehagligt att en gärningsman går fri och min rädsla är att åter möta denna man och då känna
igen honom, kanske ensam på en avsides plats. Jag är väldigt förvånad att förundersökningen inte har
gett några uppslag för fortsatt utredningsarbete. Jag hade faktiskt högre förväntningar på polisens
förmåga att utreda brott. För mig gör beslutet det ännu svårare att gå vidare. Som kvinna känns det
som att mina uppgifter om misshandeln inte tas på allvar. Jag kan nu förstå hur de många kvinnor som
blivit utsatta för olika övergrepp, och som vittnar om att de inte bli trodda av polisen, känner sig.
Jag känner nu oro för att nya spekulationer tar fart i medier och social medier. De känns väldigt
obehagligt när personer, utan att känna till fakta, vilt spekulerar om misshandeln och även ifrågasätter
min trovärdhet. Jag har under lång tid levt i ett chocktillstånd och mina krafter har inte räckt till för att
bemöta några påståenden. Jag känner nu oro för att åter tappa kraften och inte komma vidare i mitt
arbete med att normalisera mitt och min familjs liv.
Jag vill uppmana den eller de som eventuellt har något tips om omständigheterna runt misshandeln att
ta kontakt med polisen så att brottet kan klaras upp. Det känns skrämmande att gärningsmän som
begår grova våldsbrott kan gå fria i samhället.
Jag ber också alla att visa respekt mot mina barn och min övriga familj som jag hoppas lämnas i fred.
De har också farit illa av det mediedrev som förekommit och jag hoppas att det inte åter upprepas.
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