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”Hatet får
aldrig ta över”
Stark, orädd och engagerad står superjuristen
Elisabeth Massi Fritz alltid på oﬀrets sida.
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FEM FAVORITER

Stark, orädd och engagerad. Elisabeth Massi Fritz är känd
för sin tuﬀa attityd i rättssalen och sina inlägg i samhällsdebatten kring våld mot kvinnor. Hon är stjärnadvokaten
som alltid står på brottsoﬀrens sida.

L

TEXT: KARIN CEDRONIUS FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN HÅR OCH MAKE UP: MIA HÖGFELDT

ängs ena väggen i det eleganta
kontoret på Östermalm tronar
lagböcker från golv till tak. På
väggen mitt emot hänger ett helt
gäng med barnteckningar. ”Puss
mamma, du är bäst” står det på
en av dem.
Kontrasten mellan lagböckerna
och de färgglada teckningarna är
som en spegel av Elisabeth Massi
Fritz person. Hon är den tuffa advokaten och samhällsdebattören, som inte räds att uttala sina åsikter, alltid
påläst och kunnig. Till henne vänder sig klienter – oftast
kvinnor – som upplevt det värsta man kan tänka sig – våldtäkter, misshandel och mord. Samtidigt är hon en person
med stort hjärta, enormt engagemang och med kärlek som
ledord i livet, både den till familjen men också till sina kollegor, klienter och livet själv.

Envis som hon är gav sig inte Elisabeth, utan fick till slut

– Hatet får aldrig ta över. Här på byrån arbetar vi stenhårt
för att kärleken och det goda alltid ska segra, säger Elisabeth.
Redan som 25-åring bestämde hon sig för att bli Sveriges
främsta brottmålsadvokat. Men vägen dit var inte spikrak.
Född i Sverige men uppväxt i en syriansk familj fick hon
kämpa hårt för att som ung, ogift flicka få föräldrarnas tilllåtelse att åka till Stockholm och studera.
– Jag kommer från en hederskultur där flickor och
pojkar knappast behandlades lika. Inga andra kvinnor i min
släkt hade studerat och det var skamligt att släppa iväg mig
ensam och ogift till Stockholm, trots att jag var myndig.

Sedan dess har Elisabeth Massi Fritz arbetat med en rad

föräldrarnas motvilliga samtycke. Det var tufft, men gav
henne också ett särskilt driv. Idag är hon Sveriges främsta
expert på att företräda utsatta brottsoffer inom hedersrelaterade, sexual- och våldsbrott. Men från början var det
inte brottmål som var hennes fokus. Som nyutexaminerad
började hon arbeta på en affärsbyrå, men plötsligt en dag
1992 hände det som skulle förändra hennes karriär totalt.
– Jag blev kontaktad av en kvinna som hade hört talas
om mig via mitt engagemang i Syrianska kvinnoförbundets
riksorganisation. Hon hade blivit svårt misshandlad av sin
man och ville ha min hjälp att lämna honom.
Först tackade Elisabeth nej – hon var ju affärsjurist – och
hänvisade till en humanbyrå. Men kvinnan gav sig inte.
– Jag kände ett ansvar. Det var så tragiskt. Den här kvinnan, som blivit både brännskadad och misshandlad av sin
man, hade uppbådat allt sitt mod för att kontakta mig. Jag
var tvungen att hjälpa henne.

uppmärksammade fall. Hedersmordet på Pela, där hon biträdde systern, var det fall som fick gemene man i Sverige
att få upp ögonen för hederskulturen och de konsekvenser
den medför. Gemensam nämnare för allt hon tar sig an är
att hon och kollegorna alltid kämpar för brottsoffrens rätt
att få upprättelse.
– Jag är brottsoffrens försvarare, oavsett om
det är en kvinna, man, pojke eller flicka. Men
jag skulle aldrig vilja ta mig an att försvara en
brottsling.
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Efter skoskav
passerades
de galet höga
silverklackarna
till bokhyllan.

I rollen som samhällsdebattör syns

hon bland annat som juridisk expert i
SVT:s Gomorron Sverige varje tisdag,
men även i andra debattforum. Det
senaste i raden av hennes hjärtefrågor är kampanjen ”Sluta tafsa”
vars syfte är att ändra attityder kring
sexuellt ofredande. Till den har hon
tagit fram ett armband med texten
”Sluta tafsa”.
– Jag vill se kvinnor, tjejer, pojkar
och män, inte minst inom maktpositioner, bära detta armband. Vi
måste jobba långsiktigt och få fram
en attitydförändring i samhället. Det
är aldrig okej att ta på någon annans
kropp utan samtycke!
Att Elisabeth är intresserad av
inredning syns tydligt på kontoret.
Det går i en klassisk engelsk stil med
mörka skinnmöbler och skrivbord
i mahogny. På väggarna bryter den
moderna konsten av mot det strikta
och på golven ligger färgglada mattor.
En annan rolig inredningsdetalj står
i bokhyllan, alldeles intill raden av
diplom och utmärkelser som hon fått
för sina insatser – ett par silverfär24
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”Det är aldrig okej att
ta på någon annans
kropp utan samtycke!”
gade skor med galet hög klack, minst
17 centimeter.
– Jag har bara burit dem två gånger,
sedan fick jag skoskav så nu får de
pryda bokhyllan, säger Elisabeth med
ett skratt.
Med ett arbete där hon ständigt möts
av människoöden så hemska att det
är svårt att föreställa sig behövs det
förstås tid för återhämtning. Det
gör hon helst ihop med familjen.
Antingen hemma i sitt hus norr om
Stockholm, eller i sitt andra hem –
våningen i Spanien.
– Dit åker jag så ofta jag kan. Där
kan jag koppla av, men det händer
också att jag tar med mig arbete dit
ner när jag ska läsa in mig på ett fall.
Framöver är det fortsatt kamp för
brottsoffren och för ändrade attityder i samhället som gäller för denna
stridbara advokat. Att hon skulle ge
upp finns inte på kartan.
– Jag vill sprida kunskap om lag
och rätt, brott och straff till både unga
och gamla. Tillsammans kan vi få till
en förändring! O

ELISABETH MASSI FRITZ

Yrke: Advokat.
Bor i: Hus norr om Stockholm.
Aktuell: Med kampanjen ”Sluta
tafsa” och som juridisk expert i
Gomorron Sverige.
Ålder: 49 år.
Familj: Stor och härlig.
Dold talang: Orientalisk magdans.
Instagram: @advokatmassifritz
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Familjekär
”Jag har en stor och härlig
familj. De är mitt allt. De
ger mig styrka och kraft
och gör mig lycklig. Till min
familj räknar jag, utöver
mina barn och man, även
mina fem syskon, föräldrar
och många andra härliga
släktingar.”
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Laganda
”Jag har ett riktigt dreamteam på mitt kontor. Det
är 14 fantastiska kollegor
som är så viktiga och gör
ett så bra jobb. Just nu
är vi enbart kvinnor, men
ingen är anställd på grund
av sitt kön, utan tack vare
sin kompetents.”

Kärlek

Engagemang
”Utan ett brinnande engagemang blir du inte en
bra advokat. Armbandet är en del i kampanjen
’Sluta tafsa’ som jag är engagerad i. Den syftar
till att ändra på attityder till sexualbrott och allt
överskott går till välgörande ändamål.”

Glashjärtat ligger alltid
framme på mitt skrivbord
som en symbol för kärlek –
till familjen, vänner, kollegor
och medmänniskor, men
också till livet. Hatet får
aldrig ta över. Vi arbetar
för att kärlek och det goda
alltid ska segra.
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