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ELISE BRÖT SIG UR JEHOVAS VITTNEN - Jag var rädd hela
min uppväxt 
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Dokument

Uppfostrad med 
hot och rädsla, 
sådan var verklig-
heten för Elise när 
hon var barn.

– Jag var rädd 
hela min uppväxt

ELISE BRÖT SIG UR JEHOVAS VITTNEN
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otet om Harmagedon, 
den slutgiltiga striden där 
Gud förintar alla som inte 
lever enligt boken. Det 
var en del av Elise Slottes 

uppväxt. Hon är uppvuxen i Jehovas vitt-
nen, men bröt sig loss för att söka ett 
annat liv. För att få utrymme att leva.

Sedan början på året bor hon i Algarve 
i Portugal. Här hittade hon, för tre år 
sedan genom det sociala nätverket 
 Linkedin, en affärskontakt, som det jobb-
klickade med. Och sedan var valet enkelt. 
Elise packade det som fick plats i bilen 
och drog i väg. Hon har inga barn som 
håller henne kvar i Sverige. Hade skilt sig 
efter 25 års äktenskap. 

Hon var helt enkelt redo för ett nytt, 
fritt liv.

I bagaget hade hon erfarenheter av 
något helt annat. 

ELISE VÄXTE UPP i Sveriges minsta 
kommun, Ydre, i Östergötland:

– Jag bodde med mamma och två äldre 
syskon. Min biologiska pappa har jag 
aldrig haft någon kontakt med, men det 
kom in en styvfar i våra liv när jag var sju 
år. Min mamma var redan Jehovas vittne, 
min styvfar blev inom kort medlem.

Jehovas vittnen är ett kristet trossam-
fund som genom åren kritiserats bland 
annat för att de inte tillåter blodstransfu-
sioner. De har också egna tankar och 
regler kring hur människor ska leva: man 
får inte fira jul, påsk eller födelsedagar. 
Och inte vara med på skolavslutningar, 
förklarar Elise.

Inom Jehovas vittnen får man inte hel-
ler umgås socialt med någon som inte är 
med i församlingen. Inte ens med sina 

släktingar om de inte tillhör rörelsen.
– Och det är församlingsmöten tre 

gånger i veckan, där det är närvaroplikt. 
Syftet är att medlemmarna inte ska 
”hinna tänka fel tankar” utan ständigt bli 
matade med ”rätt argument” genom 
bibeltexter, säger Elise.

DET SOM PÅVERKADE henne allra 
mest var tankarna kring Harmagedon: 
Den sista rensningen av jorden, där de 
onda sorteras bort och bara de goda får 
leva vidare. Det som gjorde henne mest 

Nu bor Elise 
25 minuter 
från Atlanten 
– och upp-
skattar det 
fria, enkla 
livet.

”Många 
sekter utövar 

en mild  
hypnos”

I år har serier om slutna religiösa 
grupper avlöst var andra, från 
omtalade ”Unorthodox” till ”Upp-
drag gransknings” program om 
Knutby, som också ska bli film. Tara 
har träffat Elise, som vet hur det är 
att växa upp under religiöst för-
tryck och hot – och att priset för 
att bryta sig loss är högt.
Av Mia Coull

ELISE SLOTTE
Ålder: 45. 
Familj: Singel, bor med katten 
George.
Gör: Organisationsutvecklare 
och föreläsare. Arrangerar konfe-
renser samt hyr ut lägenheter. 
Bor: I Algarve,  Portugal. Tidigare 
Grönahög, sydost om Ulrice-
hamn. 

Soluppgången som 
Elise ser den i dag, från 
huset i Portugal.

Elise som barn, 
hårt styrd av 
regelverket inom 
Jehovas vittnen. 
”Tänk om någon 
sagt att det inte 
var normalt …” 
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rädd, var att hon, om hon bröt mot 
någon regel, skulle dö i Harmage-
don.

– Det man måste förstå är att barn 
till Jehovas vittnen och andra starkt 
religiösa grupper, oavsett inom vil-
ken religion, drivs av en väldigt 
stark rädsla. Att inte fira jul, att inte 
ta emot födelsedagspresenten från 
mormor, eller att inte vara med i 
simskolan – det är ett lätt beslut för 
en tioåring som är övertygad om att 
det råder dödsstraff på detta.

Men trots de föreskrifter som 
hennes tro påbjöd, och trots räds-
lan för döden i Harmagedon, bör-
jade Elise bryta mot en del av reg-
lerna. Inte minst i tonåren när hon 
ville utforska tillvaron och sig själv. 

Hon lyssnade i smyg på hårdrock 
och grupper som Bon Jovi och 
Europe, väl medveten om att den 
typen av musik beskrevs som musik 

för satans folk. Hon lyssnade, trots 
skräcken för att halka ner i satans 
famn, på Alice Cooper på rummet.

NÄR HON RÖRDE vid sig själv  
i tonåren – och njöt av det – då 
kände hon panik. Och ännu värre 
blev det när hon som 13-åring fick 
en inflammerad blindtarm som 
sprack och hon hamnade på sjuk-
hus. Hon var livrädd för vad de 
skulle upptäcka där.

– Jag trodde de skulle kunna se 
att jag onanerat, något man inte får 
göra, som Jehovas vittne. Mina inre 
blygdläppar hade ju börjat växa, jag 
trodde i brist på sexualupplysning 
att jag förstört mig själv. 

– Trots att jag i prak-
tiken var dödssjuk, var 
jag inte rädd för den 
akuta operationen, jag 
var enbart vettskrämd 
för vad mamma skulle 
säga om läkaren såg vad 
jag hade gjort och sedan 
berättade det för henne.

Men trots all rädsla och skam 
hade frihetslängtan börjat nagga 
skamkänslorna i kanten, och Elise 
tog de första trevande stegen mot 
ett liv utanför sekten.

TVÅ VECKOR EFTER att ha slutat 
grundskolan var hon självförsör-
jande. Flyttade hemifrån efter att 
mamman lämnat hennes styvpappa. 

Hon städade offentliga toaletter 
och hade en billig lägenhet i Eksjö. 
Umgicks på fritiden med en tjej 
från en annan församling. De bör-
jade snegla på världen utanför och 
gjorde sådant som de enligt sin tro 
inte fick göra. Som att träffa killar.

– Jag var nyfiken på den normala 
världen och ifrågasatte reglerna 
inom Jehovas vittnen. Däremot var 
jag fortfarande lika stark i min tro.

Elises och hennes kompis ”syn-
diga leverne” passerade dock inte 
ostraffat. 

– Så fort du börjar ”leva fel” är 
det ständiga förhör med äldstebrö-
derna, som styr församlingen. Du 
får sanktioner för att alla ska se att 
du inte längre lever ”enligt san-
ningen”. Dina vänner slutar umgås 
med dig. Allt detta är en extrem 
psykisk press. Dessutom vet du, att 

Dokument

MED RÖTTER I 1800-TALET
Jehovas vittnen är en kristen, religiös rörelse som 
växte fram i USA på 1870-talet. JV har i dag cirka 8,7 
miljoner medlemmar i världen (enligt egen statistik). 
Rörelsen har en avvikande bibeltolkning jämfört med 
andra stora kristna grupper, samarbetar inte med 
andra religiösa grupper och betraktas bland annat 
därför ofta som en sekt. Förra året beviljades de av 
regeringen statsbidrag som trossamfund, något som 
kritiserats bland annat från många avhoppare.

Källa: Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet

Knacka dörr 
och sälja bud-
skap, det lärde 
sig Elise under 
sin uppväxt.

Internationell rörelse. Här 
marknads för Jehovas vittnen 
sina skrifter i Ukraina. 

Rikets sal kallas församlingens 
möteslokaler.

Jag trodde de skulle 
kunna se att jag onanerat, 
något man inte får göra, 
som  Jehovas vittne

forts

FO
TO

 D
AN

_M
AN

IL
A,

 T
ER

O
 V

ES
AL

AI
N

EN
, 

ZA
PY

LA
IE

V 
KO

ST
IA

N
TY

N
/S

HU
TT

ER
ST

O
CK



 77 

om du faktiskt lämnar, kommer 
ingen att hälsa på dig dagen efter. 
När Elise var 18 år träffade hon 
den man som skulle bli hennes 
make. De möttes av en slump när 
de båda arbetade med en utbildning 
inom trafik och säkerhet. 

– Jag tänkte jag kunde ha ett liv 
med honom och samtidigt få vara 
kvar i församlingen. 

Men det var omöjligt. Mannen 
hon träffat var inte ett ”vittne”. 
Elise fick välja – och hon valde  
kärleken. Att lämna rörelsen var  
ett helvete som knappt går att 
beskriva, berättar hon. 

– Det är så mycket sorg involve-
rat i ett sådant beslut. Jag fick bryta 
med min mamma och min bror. 
Förlorade kontakten med alla andra 
medlemmar som betytt något för 
mig. Men jag hade en äldre syster 
som också lämnat och vi kunde 
börja umgås igen. 

Elises uppfattning och upplevelse 
är att få orkar lämna Jehovas vittnen. 

– Man vågar inte lämna, man  
blir nedbruten. Antingen gör man 
avkall och återvänder, eller så kan-
ske man tar livet av sig. Men det är 
inget det talas om eftersom det inte 
finns någon statistik. 

– DET SOM RÄDDADE mig var 
att jag träffade min exman, annars 
hade jag inte levt i dag. 

För cirka tio år sedan dog Elises 
mamma i cancer. 

– Vi har haft kontakt genom 
åren, men den har varit komplice-
rad. Mamma hade dåligt samvete 
för att hon träffade mig och sedan 
blev förhörd av församlingen med 
hot om uteslutning. 

Som med så mycket annat finns 
det en gråskala. Elise är noga med 
att lyfta fram det som hon uppskat-
tade som medlem i Jehovas vittnen: 

– Jag lärde mig vissa bra saker i den 
här stängda miljön. Församlingsge-
menskapen är oslagbar, till exempel. 
Man har en utökad familj som alltid 
finns där. Samtidigt är det den här 
sammanhållningen som gör att man 
blir så otroligt indoktrinerad.

Hon säger med glimten i ögat att 
hon också fått en gedigen säljut-
bildning … 

– Jag knackade dörr och salu-
förde Bibelns budskap, och lärde 
mig att prata inför folk. Att jag nu 
arbetar med framgångsrik försälj-
ning, kan jag tacka vittnena för. De 
har gjort mig mycket illa, men jag 
vågar se de bitar som är bra för att 
få balans. 

ELISE TYCKER ATT det är intres-
sant hur Jehovas vittnen har format 
den person hon är som vuxen: 

– Mitt ”kall” är numera att få 
ledare och medarbetare att inse att 
all framgång ligger i att förstå de 
mänskliga behoven och drivkraf-
terna. Hur arv och miljö påverkar 
oss. Det går aldrig att affärsut-
veckla något om man inte förstår 
hur människan fungerar. 

Det har gått många år sedan 
Elise Slotte lämnade Jehovas vitt-
nen – och hittade sitt fria liv, där 
hon gör de val hon själv vill. Som 
att flytta till Portugal.

Hon anser att religiöst förtryck 
inte bara finns inom stränga rörel-
ser och sekter, utan även kan exis-
tera inom vanliga religioner. 

– Myndigheterna blundar för det 
och fråntar därmed barn möjlighe-
ten till en normal uppväxt med 
egna tankar. Jag anser att alla 
stränga religioner bryter mot barn-
konventionen om barns rättigheter, 
eftersom de tillåts att behandla 
barn som de vill, i Guds namn. 

– VI MÅSTE PRATA om religion 
som begränsar. Våga prata med barn 
i din närhet som du vet lever i ett 
strängt religiöst hem. Våga se, agera 
och rädda liv. Jag önskar att någon 
sagt till mig när jag var tio år att det 
liv jag levde inte var normalt. b

EXPERTEN: 

– Många sekter 
utövar en mild 
hypnos
Uppemot 100  000 svenskar sitter fast 
i sektliknande grupper. En majoritet 
är kvinnor.

Staffan Rosander representerar Stiftelsen 
Fri (Föreningen rädda individen), som ger 
stöd till avhoppare och dem som förlorat 
någon till vad Fri kallar ”en destruktiv 
rörelse”. Enligt honom finns 60 olika manipu-
lativa rörelser beskrivna. 

– Och under 2000-talet har Stiftelsen Fri 
fått vetskap om 200–250 nya grupper som 
är misstänkt olämpliga. Jag gissar att mellan 
50 000 och 100 000 personer i Sverige sit-
ter fast i någon av alla dessa grupper. 

Så länge inget brott begås är samman-
slutningar av sektliknande karaktär i dagslä-
get inte olagliga, konstaterar han och efter- 
lyser en lag mot otillbörlig påverkan. 

– Många sekter balanserar med sina egna 
regler och lagar på gränsen till det otillåtna. 
De tar därtill kontroll över tankar och känslor, 
och försöker begränsa inflödet av intryck 
utifrån. Det är som en mild hypnos. 

Konsekvenser hos avhoppare kan vara 
koncentrationssvårigheter, paranoia och 
neuroser, och även en viss förhöjd risk för 
självmord, enligt en studie på dem som läm-
nat Livets ord i Uppsala, beskriver Staffan 
Rosander. 

– Det är mest kvinnor i religiösa sekter. 
Generellt sett behandlas de som andra klas-
sens medlemmar och har en underordnad 
ställning.

– Jehovas vittnen med sina 20 000 med-
lemmar är den ”sekt” som är störst i Sverige 
av dem som vi betraktar som elak artade och 
olämpliga, säger Staffan Rosander. Kritiken 
som Fri har handlar om att inte vilja delta i 
samhället – men samtidigt ta del av förmå-
ner. Och ofriheten livsstilen medför, särskilt 
för barn. 

– De röstar inte eftersom de enligt sin 
lära bara har en regering, Gud. Och 
avhoppare betraktas som ”icke-exis-
terande”. 

Se & läs!
9 dokument 

om livet  
i sekter

På hästryggen får Elise tid 
för reflektion och att njuta 
av livet i sitt nya hemland. 
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