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I dag, den 3 december, är det Internationella handikappdagen.
Den som befinner sig i Stockholm har då möjlighet att efter
julklappsinköp, julmarknadsbesök, stärkande promenader och/eller
en eventuell långbrunch gå på seminarium på ABF-huset på
Sveavägen 41 för att lyssna till den rysk-spanska författaren Ruben
Gallego, just nu aktuell med sin bok Vitt på svart.
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Ruben Gallego är gravt cp-skadad.
Han föddes 1968 i Sovjetunionen och
var barnbarn till spanska
kommunistpartiets dåvarande
generalsekreterare som befann sig i
exil under Francodiktaturen i Spanien.
Ruben Gallego placerades på ett
hemligt barnhem för maktelitens
oönskade barn. Han växte upp på olika
barninstitutioner och hamnade som 15åring på ett ålderdomshem utan att
veta vem han var. Vitt på svart berättar
om utsattheten, ensamheten och
umbärandena, men också om hopp,
lycka och kamratskap mellan barnen
och ungdomarna på de dolda
barnhemmen.
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Välkommen med ditt
bidrag till Tid på temat
Mitt Sverige. Korta och
långa bidrag. Glada och
sorgsna skildringar. Mejla
oss på redaktionen.

Seminariet leds av journalisten Kerstin Vinterhed, skådespelaren
Reine Brynolfsson läser ur Ruben Gallegos bok och författaren
berättar själv om sitt liv. Det ges också tillfälle att diskutera med
Ruben Gallego och få information om vad Svenska
handikapporganisationers internationella biståndsförening (SHIA) gör
i Östeuropa för barn och unga på institution. Arrangörer är bland
andra SHIA och Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR).
Det finns möjlighet att diskutera fattigdom, attityder och fördomar och
vad som måste göras för att människor ska kunna leva ett värdigt liv
och åtnjuta sina mänskliga rättigheter.
Ruben Gallegos bok, som i Sverige ges ut av Ersatz förlag,
tilldelades Bookerpriset 2003 i Ryssland och har översatts till många
språk.
Tid: 3 december 2005, kl. 14.00–16.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt och det behövs ingen föranmälan.
Mats Petersson
Ruben Gallegos webbplats
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