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ett ålderdomshem, det sovjetiska samhällets slutstation.
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Han växte upp svårt handikappad, föräldralös och
utlämnad åt vuxnas grymhet. Men han bara vägrade att
låta sig knäckas. Sverigeaktuella Ruben Gallego visar att
livsviljan är större än allt.
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födseln och Ruben föddes svårt handikappad med en cpskada. Efter att ha bott de första 1,5 åren av sitt liv på ett
specialsjukhus med sin mamma fördes han till ett barnhem.
Mamma Aurora fick senare höra att han dött, men på

Väskhausse

Mamma Aurora fick senare höra att han dött, men på
SÖK RECEPT

Het korv med finsk

barnhemmet sa de att hans mamma inte ville ha honom och

Efterfrågan på dyra

därför lämnat bort honom.

väskor tycks omättlig.

blomkålssallad
Kycklinglevergryta
med senap och
rosépeppar
paj
Sök bland 6000
matrecept

Nya gåtor

Handikapp var något som det inte skulle pratas om och något
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som inte fick synas i det sovjetiska samhället. Handikappade

sena kvällar

lämnades bort till institutioner där det enligt Gallego rådde
vidriga förhållanden, inte bara när det gällde mat och lokaler.
Sköterskorna på barnhemmet sa till Ruben att det egentligen
var bäst för honom och för samhället om han dog. Men
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fick Ruben veta.
- Jag kände skam när jag åt. Personalen på barnhemmet sa att
vi handikappade skulle vara tacksamma och glada för

Brännpunkt
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Ruben och de andra handikappade barnen fick också höra att
de var misslyckade och att det var deras eget fel att de inte
kunde fungera som andra människor.
- Jag kände att jag inte kunde uppfylla de vuxnas ideal, att de
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Trots att boken handlar om en uppväxt som är mardrömslik
bryter Rubens humor och sprakande livsglädje igenom. Men
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han säger sig inte ha haft någon särskild strategi för att orka
och stå ut.
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Nyhetstestet

Om jag har känt bitterhet? Jag växte upp med vuxna som

SvD ger råd om

Näringsliv24

talade om för mig att jag var värdelös och att det var mitt fel att

språket.

PDF-tidning
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Eftersom han inte hade någon familj förflyttades han till ett
ålderdomshem, vilka
fungerade som det sovjetiska samhällets slutstation, en sorts
fängelse som det krävdes passersedel för att komma ut i från.
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I fyra år vistades Ruben bland äldre och döende innan han
hjälptes därifrån av en sköterska som förälskat sig i honom.
Därefter följde ett liv i frihet och diversearbete för att försörja
sig. För fem år sedan hittade han sin mamma Aurora i
Tyskland.
- Jag blev helt chockad när Ruben tog kontakt med mig. Jag
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