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Laglig försvarsspray

På den svenska marknaden finns ett flertal lagliga självförsvarssprayer som är licensfria.
Dessa kan användas helt lagligt i en nödvärnssituation. Detta till skillnad från pepparspray och tårgasspray som är brott mot
vapenlagen i Sverige och övriga nordiska länder.
Finns att köpa via internet och välsorterade butiker och kostar cirka 120-250 kronor tuben. Fotnot: Sanna heter egentligen
någonting annat.
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RÄDDADE SANNA. Försvarssprayen stoppade ett våldtäktsförsök mot Sanna, 27, vid
Näckrosdammen i centrala Göteborg. Nu går alla hennes vänner med en liknande
behållare laglig försvarsspray i fickan. Foto: Lennart Rehnman

Sanna flydde från våldtäktsmannen
GÖTEBORG. Vid Näckrosdammen i centrala Göteborg överfölls Sanna, 27, av en förmodad våldtäktsman. En nyinköpt
försvarsspray stoppade inte bara våldtäktsförsöket - den kan ha räddat hennes liv.
- Jag vill verkligen uppmana andra tjejer att köpa laglig spray, säger hon.

Efter uppmärksamheten kring Babyface-våldtäkterna tidigare i vinter uppmanades Sanna, 27, att köpa en självförsvarsspray av sin
expojkvän. Hon bor i ett av de områden där den omskrivna våldtäktsmannen hade härjat.
Ett par veckor senare räddade försvarssprayen henne från att bli våldtagen längs en promenad hem till lägenheten i Johanneberg:
- Jag gick upp för backen här när jag hörde steg bakom mig och kände en oro direkt, säger Sanna.
Hon visar oss gångvägen vid Humanisten på Göteborgs universitet. Där gick hon vid midnatt den 5 februari efter en quizkväll på en pub
vid Avenyn. När ljudet av fotsteg närmade sig tog Sanna fram sin försvarsspray och höll den framför sitt bröst.
Det kan ha räddat hennes liv:
- Plötsligt hoppade en man på mig bakifrån. Han drog omkull mig och började slita i mig. "Kämpa inte emot, det är ingen idé att göra
motstånd" väste han till mig och höll sin hand för min mun. Jag var säker på att han skulle våldta mig, säger hon.

Tänker på Nancy

När hon träffar GT är det första gången Sanna är tillbaka på platsen för överfallet. Den rädsla som de flesta kvinnor känner

av att röra sig ute ensamma efter mörkrets inbrott, är värre än någonsin. Hon tänker på Nancy Tavsan, gymnasietjejen från

Hjällbo som misshandlades till döds i mellandagarna:

- Det kunde ha gått så väldigt mycket värre än det gjorde för mig. Jag vill nästan inte tänka på det, men kan samtidigt inte

låta bli.

När den angripande mannen låg på henne och känslan av panik kom krypande, lyckades Sanna hålla sig tillräckligt lugn för

att slå tillbaka - med hjälp av sin spray:

- Först bet jag honom i handen och tryckte sen tummen på sprayflaskan så att han fick en rejäl dos i ansiktet. Det kan ha

räddat mitt liv, säger hon och ser ner på platsen för överfallet.

Mannen släppte då taget om Sanna och riktade i stället en spark rätt mot hennes huvud. Efter en kort kamp drog han till sig

Sannas handväska och flydde springande mot Götaplatsen.

Ingen gärningsman har kunnat gripas och nu uppmanar Sanna alla kvinnor att köpa laglig försvarsspray:

- När jag köpte min hade ingen av mina kompisar en sådan. Nu har varenda tjej i min bekantskapskrets köpt en.

Ha den i handen

- Det går inte att tänka "det händer inte mig". Det räcker inte ens att köpa en, man bör gå med den i handen. Det kan rädda

era liv, säger hon.

Markus Hankins

Expressen http://gt.expressen.se/nyheter/1.1907735/sanna-flydde-fran-valdtaktsma...

1 of 1 2010-03-11 20:32


