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Melli kommer
aldrig att
glömma
Kristina, som
Dangoule
kallade sig i
Sverige.

Mellis väninna var verklighetens Lilja 4-ever

Isin plånbok har 27-åriga
Melli ett foto på sin lilla
dotter och så ett på Kris-
tina. Kristina, det var så

Dangoule presenterade sig,
den unga litauiska flickan som
såldes till prostitution i Sve-
rige.
För nio år sedan tog Kris-

tina sitt liv.
– Ingen kan ersätta hennes

plats i mitt hjärta, säger Melli
som bodde med Kristina
den sista månaden.
Inte heller Melli använder

sitt riktiga namn. Hennes

berättelse rymmer mycket
svärta och slutar inte lyck-
ligt. Det finns luckor och frå-
getecken men framför allt en
vilja att inte glömma.
Det här är Mellis historia.

Värsta gänget
I december kunde 27-åriga
Melli för första gången på
sex år sätta nycklarna i dör-
ren till ett eget hem. Glädjen
och lättnaden är stor. Nu har
hon och dottern något som
är deras. Hon dukar fram
wienerbröd och kaffe.

– Fortfarande har jag svårt
att tro att det är sant att jag
har en bostad som är min,
säger hon och kryper upp i
soffan.
Mellis liv har varit turbu-

lent och den smala vägen
ofta långt, långt borta. För
första gången på länge kän-
ner hon hopp om att allt
kommer att ordna sig.
När Melli var tio år flydde

familjen från krigets Balkan
till Småland. Våldet därute
upphörde, javisst, men innan-
för hemmets väggar var stryk

och misshandel ständiga in-
slag. Efter några år skilde sig
föräldrarna. Den tolvåriga
Melli drogs in i en farlig virvel.
Hon började röka hasch och
hamnade så småningom i ett
gäng av tjejer där spänning,
aggressivitet och våld var ge-
mensamma nämnare. När
gänget så började knyta kon-
taktermed kriminella blev det
riktigt allvarligt.
– Jag blev knäpp när mina

föräldrar skildes. Vårt gäng
var allas mardröm. I dag
lever jag helt annorlunda,

säger Melli och tar en klunk
av kaffet.
Mellis mamma tog bar-

nen och flyttade till Malmö.
I Malmö kretsade Mellis liv
först runt narkotikaförsälj-
ning, men efter en tid rea-
gerade skolan. Det började
brännas under fötterna och
hon bestämde sig för att nu
fick det vara nog.
På en fest i december 1999

träffade hon den unga kvin-
nan hon kallar Kristina.
– Hon har alltid varit Kris-

tina för mig. Det var så hon

presenterade sig, och jag
kunde inte uttala hennes
namn, Dangoule.
Mellis och Kristinas liv kom

att för alltid länkas samman.
Kristina var öppen om sin
bakgrund. Efter en mycket
svår uppväxt i Litauen hade
hon drygt tre månader tidi-
gare kommit till Sverige.
Framför 16-åringen hägrade
löfte om jobb och ett bättre
liv, långt från misären där
hemma.
– Hon berättade om ”rys-

sen” i Litauen som hon var

kär i. Han gav henne ett
falskt pass, lämnade av
henne på flygplatsen och lo-
vade att han skulle komma
efter till Sverige, säger Melli.

Måste sälja sex
När Kristina landat på svensk
mark möttes hon av två män
som körde henne till Arlöv
utanför Malmö. Kristina fick
veta att hon var skyldig 20 000
kronor för resa och pass. Skul-
den, ja den skulle hon nu be-
tala av genom prostitution.
– Hon låstes in i lägenheten.

Där var väldigt mycket våld
och hon tvingades till sexmed
30–40 män per dag. Du kan
tänka dig vilka pengar de tjä-
nade på henne. För sex utan
kondom betalde torskarna
1 500 kronor, säger Melli.
Efter en månad lyckades

Kristina fly genom ett fönster
och tog sig till en pizzeria i

Malmö. Det visade sig vara ur
askan i elden.Honblev plågad
och förnedrad av såväl pizze-
rians ägare som hans vänner,
innan hon efter några veckor
såldes vidare till en ny hallick.
Melli frågade ofta Kristina

varför hon väntade så länge
med att fly från lägenheten.
Kristina förklarade att apati
och skräck för det okända
skrämde mer än den vidriga
tillvaro hon tvingades utstå.
Hon visste inte vad som vän-
tade henne utanför väggarna,
i ett land där hon inte kunde
språket.
Den första kvällen de träffa-

des blevMelli och Kristina er-
bjudna att dela en lägenhet.
Eftersom Melli hade pengar
kvar sedan sin kriminella tid
kunde de hyra tvåan och flytta
ihop. Melli tror att Kristinas
hallick tillät det för att han inte
insåg konsekvenserna. Han
trodde att det bara var frågan
om ett boende och att Kristina
skulle fortsätta som prostitue-
rad. Dessutom visade det sig
senare att han stod i kontakt
med kvinnan de hyrde lägen-
heten av.
– Men vad jag vet prosti-

tuerade sig inte Kristina då vi
bodde ihop. Hade hon gjort
det hade det ju funnits
pengar, säger Melli.

Som en syster
Kristina hade flytt in i sin egen
värld efter allt hon tvingats
utstå. Hon dagdrömde om att
få stanna i Sverige. Det fanns
inget kvar för henne i Litauen.
Hon riskerade dessutom att
bli dödad av ”ryssen” om hon
kom tillbaka. Det gjorde
henne väldigt rädd för svenska
polisen.
– Hon sa ofta ”de tar mig

och skickar mig tillbaka”. När

Hoppade
från en bro
Som 16-åring kom ”Kristina”
– Dangoule Rasalaite – till
Sverige och tvingades till pro-
stitution. Hon tog livet av sig
efter fyra månader. Lukas
Moodyssons film ”Lilja 4-ever”
bygger på hennes korta liv.
Dangoule växte upp i Litauen
med sin ensamstående
mamma. När Dangoule var
14 år försvann mamman till
USA, men lovade att dottern
så småningom skulle kunna
komma efter. Så blev det inte.
Mamman skickade i stället ett
brev till de sociala myndighe-
terna i hemstaden och avsade
sig föräldraskapet.
Dangoule fick kontakt med en
man som lovade henne ar-
bete och ett bättre liv i Sve-
rige. När flyget landade i
september 1999 kördes hon
direkt till en lägenhet i Arlöv
utanför Malmö. Där låstes
hon in och tvingades till prosti-
tution.
Dangoule hoppade från en
bro i Malmö den 7 januari
2000. Hon dog tre dagar
senare. ■

När Kristina
tog sitt liv

slutade jag knarka
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Hon lurades till
Sverige och
tvingades ha sex
med 30 män om
dagen.Kristinas
grymma öde
inspirerade Lukas
Moodysson till filmen
”Lilja 4-ever”.
Melli var den sista
som såg henne i livet.
AV MARIE SKOGLUND
FOTO: MARTIN LINDEBORG
OCH SCANPIX

Ur filmen“Lilja 4-ever”.

Trafficking
drabbar kvinnor
och barn
Efter narkotika och vapen är
människohandel den största
inkomstkällan för den organi-
serade brottsligheten i värl-
den. FN beräknar att det
varje år omsätts 50 miljarder
kronor då uppemot 800 000
människor – främst kvinnor
och barn – säljs över lands-
gränserna.
Rikskriminalen beräknar att
mellan 400 och 600 kvinnor
och barn förs in i Sverige
varje år, ofta från Ryssland
eller de baltiska länderna.
Väl framme tas deras pass
och identitetshandlingar, och
de tvingas till prostitution.
Folkhälsoinstitutet räknar med
att var åttonde svensk man
någon gång köpt sex. ■
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jag tyckte vi skulle gå till Mig-
rationsverket och försöka
ordna upp det hela svarade
hon alltid ”nej, du är tokig”.
Det ärmin största ångest i dag.
Varför tvingade jag henne inte
att gå dit?
Kristina försökte skydda

Melli. ”Ryssen”, fick de veta,
var på jakt efter dem båda.
– I dag undrar jag hur vi

kunde få vara i fred. Malmös
kriminella värld är så liten att
det hade varit enkelt att hitta
oss.
Melli, å sin sida, sågKristina

som sin syster som ingen fick
lov att behandla illa. Natur-
ligtvis varMelli rädd. Rädd för
sitt eget liv, rädd att familjen
skulle råka illa ut. Samtidigt,
säger hon lite vagt, hade hon
människor som skyddade
henne.
Melli rökte heroin vilket

Kristina avskydde. Då de fi-
rade nyår sa Kristina att hon
bara hade en önskan: ”Att du
lovar att sluta döda dig själv.
Omnågot händermig, lova att
du blir ren och tar tag i ditt
liv.”
– Det fanns så mycket kär-

lek mellan oss. Vi levde till-
sammans dygnet runt. Det
känns som om vi bodde ihop
ett år eftersom vi kom var-
andra så nära, men egentligen
var det bara cirka en månad
till dess hon dog.
Under nyåret verkade Kris-

tina lycklig. Hon hade träffat
en man som hon blev föräls-
kad i, även omhon sa: ”Jag vet
inte vad kärlek är. Han vill
bara ligga med mig, han som
alla andra.”
Ofta undrar Melli vad som

fickKristina att hoppa den där
kvällen den 7 januari. Var det
något Melli sade? Hade Kris-
tina blandat droger och alko-
hol? I så fall, var det någon
somhade lurat i henne det? På
kvällen festade de tillsammans
med andra. Kristina drack
som så ofta oerhördamängder
vodka.
– Vi blev osams och hårda

ord blev sagda. Jag var besvi-
ken på henne, någon sa att
hon och hallicken gick bakom

min rygg. Jag ville att hon
skulle ta tydligare avstånd och
frågade om hon inte tänkte på
min familj som kunde råka illa
ut. Men vi lugnade oss. Jag
kunde aldrig vara arg länge på
Kristina efter allt hon varit
med om. ”Om du lämnar mig
så dör jag”, sa Kristina.

Lämnade ett brev
Det sista Melli minns innan
hon somnade i en soffa var
att Kristina, som alltid, satt
med benen i kors klädd i en
blårutig skjorta. Kristina slog
ångestfyllt med händerna
mot halsen som om hon
kvävdes. ”Jag kan inte leva så
här”, sa hon. På morgonen
och halvt i sömnen hörde
Melli henne säga: ”Jag ska ta
livet av mig.”
– Det tog några minuter

innan jag begrep vad hon
sagt. Jag uppfattade bara
skuggan av henne då hon
gick ut. Jag sprang ut till
kvinnan vi hyrde hos och hon
berättade att Kristina tagit en
kniv och gått därifrån. Jag
blev galen, sprang ut och
skrek: ”Kom tillbaka!” men
visste inte vart hon gått. Efter
tio minuter såg jag en heli-
kopter och tänkte: ”Fan, hon
har gjort det.”
Melli slängde sig på telefo-

nen och ringde runt. Vissa
hon talade med sa att ”Kris-
tina är här och säljer sig, kom
hit”.
– De försökte locka mig dit

för att komma åt mig. Den
natten var jag livrädd. Jag sov
med stövlarna på och en
lampa under täcket. Plötsligt
fick jag en bild av Kristina
framför mig. Hon låg på en
bår och halva örat var borta.
Nästamorgon åkteMelli till

sin mamma. När hon kom in
trillade mamman ihop på gol-
vet. ”Du lever, tack gode gud.”
Polisen hade varit där. Kristina
hade haft telefonnumret till
Mellis mamma uppskrivet på
en lapp i fickan.
– Så ringde det på dörren

igen. Där stod två män med
en blå pärm under armen och
bad mig identifiera Kristina.
Fotot de visade var en chock.
Det var exakt den bild jag sett
framför mig på natten.
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NÄR KRISTINA TOG
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Kristina hade lämnat ett brev
till Melli och sagt: ”Om något
händer mig, ge de här breven
till polisen.” Det gjordeMelli.
I brevet beskrev Kristina allt
hon varit med om och var lä-
genheten i Arlöv låg. På så sätt
kunde den spåras.
– Kvinnan vi bodde hos såg

att jag gav brevet till polisen.
Även om det inte var jag som
pekade ut de inblandademän-
nen var jag livrädd att de
skulle ge sig på min familj.

Glömmer aldrig
Några dagar efter att Kristina
tagit avstamp i en blomlåda
och kastat sig ner påmotorvä-
gen dödförklarades hon.Men
även efter sin död fortsatte
hon att påverka Mellis liv.
– Hon är min skyddsängel,

säger Melli.
Kristinas högsta önskan

hade varit att Melli skulle bli
fri från heroinet. Bland de bi-
lister som fanns på vägen då
Kristina hoppade fanns che-
fen för ett behandlingshem.
– Jag har ingen aning om

hur hon fick tag på mig men
hon sökte upp mig och er-
bjöd hjälp. För Kristinas
skull bestämde jag mig för
att försöka. Jag las in.
Sedan dess har Melli aldrig

använt narkotika, även om
hon på många andra sätt levt
ett oerhört utsatt liv. Hon har
tagit tillflykt till kriscentrum
och skyddat boende, men nu
är den nya lägenhet en trygg-
het för henne och hennes
lilla dotter. Melli arbetar och
livet verkar ljusare.
Varje år den 10 januari tän-

der Melli ljus för Kristina.
– Kristina dog och glöm-

des bort. ”Ryssen” blev för-
hörd och medgav att han
tagit henne till flygplatsen,
men inget mer hände. Inget
kunde bevisas. Kristina fick
aldrig någon rättegång. Det
här är det minsta jag kan
göra för henne och alla andra
kvinnor i samma situation.
Några veckor efter att

Kristina dött hittades ytterli-
gare två unga flickor inlåsta i
Malmö. ■
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