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ABBAS HJÄRTA

Berättelsen om pojken som blev hedersmördad
SIGRID EDSENIUS
En natt i november 2005 mördades Abbas Rezai. Hans relation med 16-åriga
Zahra ogillades av hennes föräldrar. Abbas och Zahras kärlek var förbjuden.
De rymde för att få vara tillsammans. Zahras rädsla för att bli bortgift gjorde att
hon tog stora risker för att komma hemifrån. När de blev lovade att få gifta sig
reste de till Zahras familj, men det visade sig vara ett stort misstag.
När paret för första gången träffade föräldrarna trodde de att de skulle få
gifta sig. Istället mördades Abbas brutalt. Han skållades med het olja, slog och
knivhöggs till döds.
Familjens äldste son, Majid, tog på sig mordet. Han var bara 17 år när han
berättade att han hade råkat döda Abbas i ett slagsmål. Att det var en lögn
och att mordet var ett planlagt hedersmord stod snart klart. Pojken åtalades
tillsammans med sina föräldrar för mordet. Trots att hans vittnesmål framstod
som osannolikt och trots att mycket pekade på att hans föräldrar deltagit i mordet friades föräldrarna helt.
Edsenius beskriver i boken hur främst Högsby kommuns brist på agerande
kan ha påverkat händelseförloppet. Boken beskriver också Zahras familj och
dess bakgrund. Boken handlar också om hedersvåldets mekanismer och om
arrangerade äktenskap. Främst belyser boken en grupp som inte så ofta uppmärksammas när det gäller hedersmord, nämligen männen. Trots att många
män drabbas direkt av hedersvåldet.

Om författaren
Sigrid Edsenius, journalist, fil.mag. och genusvetare arbetar sedan 2003 som reporter. Hon
har varit verksam vid Blekinge Läns Tidning,
SvT Smålandsnytt och Sveriges Radio P4 Kalmar. Sedan 2008 arbetar hon främst som nyhetsreporter med samhälls- och kriminaljournalistik. För sitt reportage kring Abbas-fallet
erhöll hon 2007 Ikarospriset för Bästa radioreportage/dokumentär med ”Högsby – ett år
efter mordet”. Abbas hjärta är Sigrid Edsenius
debut som författare.
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