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- Snabbval -

Hej, fadder Darin!

Jag har precis läst den skakande boken "Vitt på
svart" som handlar om den cp-skadade Ruben Gallego
som växte upp på barnhem i Sovjetunionen.
Han berättar om ensamhet, svält och kyla. Och om hur
en vänlig själ ibland dyker upp och får det övergivna
Britta
Svensson. barnet att överleva.
"Jag ligger ensam på ett rum. Jag är sjuk och jag är mycket matt.
Det kommer in en städerska och hon ropar när hon ser mig: 'Men
lilla barn, hur länge har du legat här?'. Sedan frågar hon vad jag
vill ha och jag säger att jag vill ha vitt bröd med marmelad på
och te och då fixar hon det. Varje dag kommer hon sedan till mig.
Hon berättar att hon har en dotter som heter detsamma som jag
och en dag har hon med sig en teckning till mig från henne".

Det här kunde vara en bit ur Ruben Gallegos prisbelönta
bok. Men det är Ann Johansson som berättar.
Om ett barnhem i Sverige.
"Jag har varit på Bö barnhem, Vidkärrs barnhem, Lindholmens
barnhem, något barnhem i Alingsåstrakten och Västra Bodarna",
berättar Ann på www.styvbarn.se
Ann är född 1953.
De är i min ålder, de flesta som berättar på föreningen
Samhällets styvbarns hemsida. 50-talister. Deras historier skakar
om mig i grunden.
Sen tv-dokumentären "Stulen barndom" visades har frågan om
hur Sveriges barnhemsbarn behandlades exploderat rakt i ansiktet
på regeringen. I går gav de socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga
vad som har hänt.

Det handlar inte om en fattig, oupplyst forntid. Det handlar
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om åren 1950 till 1980.
Många vittnar på hemsidan om att de klarat sig bra i vuxen ålder,
men aldrig vågat berätta ens för sina barn. De bär förnedringen
från barnhemmet som en skam.
"Barn som placeras på institutioner har redan från början det
svårt. Att bli utsatt för vanvård eller övergrepp i stället för
omvårdnad är naturligtvis helt oacceptabelt. Jag vill få en bättre
bild av hur situationen var på dessa institutioner", säger
socialtjänstminister Morgan Johansson.
Han kan ju fråga en annan Morgan, den två år äldre
skådespelaren Morgan Alling, senast aktuell i "Lasermannen". I en
intervju jag gjort berättade han att han skickades till Vidkärrs
barnhem i Göteborg 1972 när han var fyra år gammal. Efter en
tid i fosterhem blev han lovad att få träffa sin pappa. Han blev
glad när bilen svängde in framför ett stort, fint hus.
- Sen går jag in och där ligger elva ungar och kollar på "Fem
myror är fler än fyra elefanter". Då förstod jag ju.
Det var ett nytt barnhem.
- Jag vill berätta så att barn som har det svårt ska veta att de
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inte är ensamma. För det tror man alltid, att man är alldeles
ensam, sa Morgan Alling den gången.

Nu vet vi att det handlar om 100 000 svenskar.
Erling Larsson, 52, är ett före detta barnhemsbarn som säger att
han inte vill ha en ursäkt från regeringen.
- Det har redan runnit så mycket vatten under broarna. Det är
viktigare att man stoppar de övergrepp som sker mot barn i dag,
säger han när jag pratar med honom på telefon.
Så berättar han om tvångsomhändertagna barn som far illa på
dagens barnhem, de 35 institutioner som staten har för barn och
ungdomar mellan tolv och 21 år.
Om kränkningar, bestraffningar och lagbrott.
- Det kändes som om jag kommit till ett slags fångläger, berättar
Emma för mig. Hon kom till ett hem i Vänersborg för tre år sen,
när hon var 14 år.
Jo, det är nog bra, Minister-Morgan, om du ber om ursäkt. Men
det kommer aldrig att ta slut.
Du kommer att få be om ursäkt hela tiden. Barnhemmen finns
kvar och ingen vet särskilt mycket om hur man ska hjälpa dem
som hamnar där.
Av BRITTA SVENSSON
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