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Förord

den här bokenI berättar medborgare sin vanmakt inför rätts-om
De uppsökte den de behövde dess stöd. denär Menstaten. upp-

levde kränktasig tjänstemännen "demokratins väktare".av -
Avståndet till socialtjänstlagens portalparagraf hisnande:var

Socialtjänst skall demokratinspä och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet levnads-i
villkor och aktiva deltagande samhällslivet.i

Socialtjänsten skall under hänsynstagandetill människans föransvar
och andrassin sociala situation inriktas frigörapa° och utvecklaatt

enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga respektpä för människornas självbe-
stämmanderätt och integritet.

SFS §1980:620, 1

Från Demokratiutredningens synpunkt det också intressantär att
läsa intervjuerna med socialbidragstagare därför varken för-att
troendevalda eller det civila samhällets organisationer uppfattades

effektiva kanaler för eller försom vägaratt protestera som att
hävda medborgerliga rättigheter.

Annorlunda uttryckt beskriver de intervjuade målande den
skillnad filosofen Axel Hägerström gjorde mellan hasom rättatt
och menadeHan "rättigheterrätt. och inte handlar"rätt"att

materiella ting ideologi, enligt Sune Sunessonsom utan mer om
uttolkning:

faktumDet hävdarnågon innebärrätt ingentingatt änen annat att
han uttrycker värdering socialti sammanhang. Menetten rättatt

någonting helt byggerär Det pä ingripande frän sidaannat. ett statens



FÖRORD

løavdandetsjälvamaktmedel./øandfysiska Menmed sistai av en- liggermaktenverkligadenochverklig makt,innebar ingenratt var
rdttfås.vilkautfallet debara processeravgörs genomavgenom

Lund.Politik och organisation.efter 1974:SunessonCiterat
Arkiv, 13s.

Socialtjänstutred-framställts inomharrapportbokenhärDen
ställ-har tagitinteDemokratiutredningeniLedamöternaningen.

vittnesmålskriftenshoppasinnehålltill dessning omattmen
demokratidebatten.fördjupafolkstyrelse skasvensk

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Inledning

Alternativutredningen,Det korn med idénvar som upp om en
intervjubok, de träffade Wallström ochMargot mignär som ny-
bliven utredare för socialtjänsten. bok, skulle ochEn röstsom ge
gestalt dem behöver socialtjänstens stöd, där de kom-som utan

eller motbilder fick berätta historia.sinmentarer
sedan förnaturligtDet kontaktmig med Demokrati-var att ta

utredningen för de bilder livet skulle också skulle kun-att ur ge
det bredanäring uppdrag, Demokratiutredningen har.na ge som

intervjubok frönVår till tankar låta och fort-iväxaattger gro
samtal och diskussioner, med klienter och klientorganisatio-satta

med socialarbetare och deras folk-organisationer, med våraner,
valda, forskare,med skolor och arbetsplatser. det vill jagFör
tacka de kvinnor och ställt och socialtjänstengivitmän, som upp

ansikte och de välkända samhällsjournalister och författare,ett
Ylva Wächter, Erik ErikssonSven-Eric Ericson, och Rolf Jansson,

förmågavisat sin lyssna och återge.attsom
Socialtjänstlagen innebar genombrott sociallagstiftningen.iett

Socialtjänsten skulle ha erbjudande hållning och förVisa respekten
den enskilda människans integritet detta ledstjärnorna.var-

Ord frivillighet och självbestämmande användes försom att
markera uppbrottet från det gamla. utsträckningDet i storsom
hade karaktäriserats tvångsåtgärder. Sådana åtgärder integårav att

till med stöd socialtjänstlagen. tanken människansDär ärta av att
önskan och grundförutsättningarmotivation för fram-äregen ett

gångsrikt socialt behandlingsarbete. stödDet socialtjänstensom
kan skall enskilda ochså sina iattge ges targrupper egna resurser

föranspråk rikare liv.ett
uppdragmitt ingår socialtjänstlagensI struktur ochöveratt se

konstruktion. det ocksåingår studera sambandetI mellan soci-att
albidraget och delarövriga trygghetssystemet.av
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socialbidragen reala talarbetslösheten har iskugganI änmerav
År betaladesochfördubblats mellan åren 1997. 19901990 ut

miljarder.socialbidrag ochmiljarder kronorknappt i år 1997 126
har socialbidra-har blivit längre.Bidragstiderna vissaFör grupper

försörjning.blikommit permanentattget en
utveckling undersocialbidragetsstudier gjort 1990-De över

perioderfler, leva långablivit allttalet det tvingasVisar att som
tillfälligaför ekonomisk hjälp situationer.idet stöd, är avsettsom

flyktingar,och nyanlända ifinns ungdomarBland dessa som
till-och hararbetsmarknaden intefall aldrig kommit inmånga

samband medåtgärder, haroch detill de skyddsnätgång ar-som
invandrare till-föräldrar och äldrebetsmarknaden. Ensamstående

beroendealltför utsträckningdehör också i ärstorgrupper, som
socialbidrag.av

för.fått roll det aldrigSocialbidragetharSå avsettsom varen
ocksåplanera ekonomi, sittmöjligheter sinMänniskors att men

arbetslöshetMedkringskärs. marginaliseras.längre siktliv, De
familjemed-mellanockså relationernaoch dålig ekonomi utsätts

påfrestningar.för ökadelemmar
1980-taletkraftträdde börjansocialtjänstlagen iiNär varav

demokrati-formats tidhadeförväntningarna iDen närstora. en
ekonomiskadenhögagickdiskussionens i Västeuropa,vågor när

snabb -ioch kommunernasstabil expansiontillväxten ettvar
underfrån upplevtskiljer detradikaltsamhällsklimat, sigsom

1990-talet.
dembilder förmedlasbakgrund vilkaMed detta somavsom -

med social-erfarenheterliv och ihär berättar sinasitt mötetom
godaoch in-höga ambitionersocialtjänstlagensHållertjänsten

ochstöd demdemmed mellantentioner i ärmötet satta att gesom
ambitioner iidag till debehöver stöd Lever som angesuppsom

portalparagrafenkalladeden så
till dagensfinns fler borde lyssna i diskussionDet röster som

ochsocialarbetare pressadesocialtjänsten. Vi många ärattvetom
med andra yrkesgrupperdelar dearbete.i sitt Detta t.ex.utsatta

poliser och lärare.sjukvårdspersonal,hälso- och Dessa gergrupper
fulla stöd Vilket stöd socialsekrete-medborgare vårt men ger

författare medverkat till dennaochjournalisterDerarna som
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intervjubok mycken förtvivlan och utsatthet bland demmötte när
de sökte intervjua. motsvarande bokDeatt attpersoner menar en
där fingesocialsekreterare komma till tals också borde skrivas.

Och skulle sådan bok behövas bland bras-visst annaten som-
debattved till den dessvärre dag mycket lågmäld och för-i ärsom

siktig. finns.den här och det klienternasOm Men är rösterens nu
fram.vill lyfta Förhoppningsvisjag kommer deras berättelser att

bli den tändved behöver för fruktbarjust livlig och debatten om
det framtidasociala arbetets inriktning och utveckling.

LundbergInger

Socialtjänsutredningen





Indianer och vita

ändå,glad förJag är allt, vad hänt. Men dettrots som
påförhar varit mycket skit vägen.rent

Jeaneüe

Petra

dag och lillebrorjag min hemma kommerEn när är ensamma
och knackar och undrar vafanjag vill ni" NiHarsnuten typ.

husrannsakan eller vadå dom gick baranån inMentyp utan attav
letade eftervisa nåt Dom Krister.papper.

villeVi slippa polisen ständigt eftersnokade ochKristersom
slippa tittade och hyresvärdensnettgrannarna som oss som var

och och trivdesjag skolan. cirkus.inte iFanny Det sånoss var
kväll jag sitter kommer ochEn i mitt innär sängen rurn pappa

skall barajag låna tröja" garderoben ochin iHan gårsäger typ.en
fibblabörjar och det hörs ljud och försvinnerbara hansen upp
taket, bara benen ochjag sprattla, det lång stundgårgenom ser en

och han kommer inte ut.
finns lucka taket tillDet i garderoben och han har krupiten upp
den och han bara borta liksom. hörsMitt iärgenom nattensen

ljud,konstiga inifrånsnarkningar försvinneroch detväggarna mat
och cigaretter och bara plötsligt borta.grejer Helt sjukt.är

hittar jag under köksbordet med ficklampa,En natt mamma en
hon ligger och ska komma honväntar väggarna,att utpappa ur
och där och lyser med ficklampan förKrister i hittagångarnaär att
honom. gammalt och och finns luft-det därHuset sånaär stort,

och där håller flerainne i gömd veckorgångar sig iväggarna pappa

11



lNDlANER OCH VITA

för hålla koll och det bara det.inteKristeratt mamma, men var
ville knark också.KristersHan

Fanny

det socialens utredning detMycket istår är ärsant menav som
mycket överdrivet också.ärsom

fästman"och hennesDet står Senaste som omom mamma
haft fjortonhon har olika killar.

fasad. förhon försöker "vidmakthålla sinDet står Jag äratt
förför hon skall kunna dölja nånting mig.smart att

flickorna ångesttillståndbeskriver hennesDet står äratt att
försådana blir rädda. har aldrig rädda hennesde Vi varitatt

ångesttillstånd.
domdem de berättar bjuderinte Krister"Hon närtror att

aldrigoch har bjudit Vin.cigaretter Vin. ciggHan men
flickornas uppfattning den enda bryrDet är att som mamma

deras lillebror, intesig DetJonas". ärär sant.om
honomklär honom och honom klär inte.Vi DetDe mat.ger

Är feldet. Och då det nåtär gör än att tasenmamma som
hand lillebrorsinom

hanslängreinteDet står Jonas ärvetatt mammanvem som
hans ochoch visstpappa. Jonas ärvet pappa.mammavem som

ellerdet längre vad normaltinteSen står äratt vet som
familj de hittaronormalt dei inte sprutort.eX. atten reagerar

domhemma. vad skriker hittar VadFan sprutor. trorom
bekräftar honfrågar påverkadde ibland henne hon"När ärom

frågar "harförnekar hon narkotika.detta Omanväntattmen
du hon ändå såsånåt" Hon vet att vettatt svarar

framkommer vidare angående de drogtesterDet som mamma
för flickorna fick kissagjorde cirka detår attett somsen, var en av

flesta händehenne de inte Detgångerna. Det gång.är sant. en
tjugofemSida och sida sidor, det helt sanslöst. Ochärupp ner,

flera alla ochhär slutet; sidor Kristertitta gångeröver som
förhar åkt dit och fängelse. Vad skall det brasuttit i varapappa

12
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Petra

blirDet beskylld förvår ha varitvärsta är näratt pappa att oss
han skulle hasmå. Som för sexuella övergrupp.var om utsatt oss

kan domHur här.påstå nåt Tittasånt
Efter dömdes Tommy till fängelseövergreppen två års inte

grund övergreppen."av
vad skaJag grundinte övergreppen.tro,menar, man av

läser det härDen naturligtvis det varitärtrorsom att pappa som
eller huross,

Eller hur
kan dom skrivaHur detså inte Det intenär är ärsant. sant.

och blev förFanny jag sexuella småövergrepp närutsatta var
och placerade i kontaktfamilj socialen hade hittat fören som att
hjälpa helgerna.påmestmamma,

flera flickorDet inblandade och familjen ficki fleravar pappan
fängelse. detårs detMen denstår ingenting i här utredningenom

harMen dåligt dag detmått hel sida.stårom mamma en en
blev helt galenHon det hände. Tänk dig själv du harnär tvåatt

småbarn och du till socialen förgår hjälp och placeraratt sen
dom dina barn familji där dom. vadJagären pappan menar,
skall hon Och skall litagöra socialen.sen

Det visserligen härstår sidan tjugotre problemDe Petraatt
och hade beroddeFanny de barn blev sexuelltatt som utnytt-
jade den kontaktfamilji de hade då de bodde Göteborg.i

detMen inte socialen det. Det minär säger ärsom storasyster
har det och har dom skrivit vad hon har Mensagtsom sen sagt.ner

det ingetstår får inte det blevMan någon rättegångvetamer. om
eller åkte ditnån eller så. Man inte det Detärom vet sant.ens om
kanske bara rykte eller hittatnåt OchJeanette intepå.ettvar som

detord socialens kontaktfamilj. Och dessutom harett attom var
det detredan då kanstått domså vadatt var pappa, tro som
helst familjvårom sen.

13
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Jeanette

månad ellerkan väl bo borta nåntill och niPetra FannyJag attsa
vad ville.riktigtoch inte Baraoch lite lugn Vi vissteså attro.

tills det lugnathemifrånkommaskulleochPetra Fanny tagett
kändehjälp. igenskulle Vi inte våranochsig att mammaner

förut det bra.bli Detdet skullevilleVi när varatt varsommamma.
skulletänkt dethade välsocialen. intedärför gick till Vi attsom

här.bli så
hon intedet nåntingfattade gång, ärMamma att var

tillfick nåntingabsolut intedum. Men säga mamma.attsasoc
vadfickskrämde och våranDom veta somatt mammaomoss sa
lillebroreller våranskulle hon slängapågick då tagatanut oss

skrämde verkli-kansticka. inte Domoch såJag säga.manmenar
samtidigtskitsnackdetvissteJag varatt menvarupp oss.gen

skullevadförvirrad inte jagjag visstejag så så tro.
maskhållning.allmådde jåttedåligt FörochPetra Fanny av

Petrafattade det Detgång.nåt syntesatt varmamma
bakomlättfel. inteoch nånting DetFanny är att ryggenatt var

strul meddetfick ljuga ochföräldrar.sina Dom säga att var
hadeslagsmål eller domdom hade varit iellerkompisar, attatt

skit.fick hittavad domträffat intejag massaenvetpappa,
denoch gömdegården såbilenkörde ingångEn attmamma

ochhemmamärka honskulleoch intePetra Fanny senatt var
Ochvad domsmyglyssnaochlägenhetengömde hon sig i sa.

Åbygården skulle till.domreglernapratadedom öppet somom
efter det.hon blev lessenintehon hörde nånting jagOm vet men

åka till-och ville barahadejobbigt. Petra svårtDet att sovavar
tillalltihophade hittat Fannyochbaka till säga saatt mensoc

det.aldrig läggaskulle ändålönt.dethenne inte Soc neratt var
och skullealltid har Petra FannyJag vetat atttror att mamma

hemma hosalltidSocialen har sprungitomhändertagna.bli oss
har alltidliksom.bott där, Domdom gånger vetat,tusensom om

har alltidhaft bevis.har aldrigdom Mammanågra sagt:men
Blandaklarar själva. intehärDet soc.-

tillocksåhon den här gångenDet oss:men soc sasa

14
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sjukEr honså inte inser hon behöverärmamma att att-
hjälp.

tycker domMan och dom borde haäratt storasoc att
förrutiner här sakersåna och dom ska lastainte härsåntöveratt

barn, det det blev.så ochPetra gickFannyoss men var
med bli frivilligt placerade HBV-hem dagen innanatt ett men
dom skulle hämtas till telefon:mig isa soc

har-Ja, så kallatså LVU.satt ett
Va-

Jaha. medGår inte det kanske dom fårinte flytta, tänkte
jag. hadeIngen nåt nån ochLVU. Petra gickFanny medsagt om

flytta frivilligt och det hade också detgjort, jag.att mamma vet
Men behövdes förLVU vår skulleinte kunnaattsoc sa att mamma
hämta ochPetra Fanny.

dom hade kunnatMen med baraInte LVU så-sättaprata oss.
där. kändeJag lurad.mig ändåDet kom och badvar som om
hjälp och blir detså liv.såntett

Kalabalik

gick frånNär förstavårt med det Petra, ochmöte Fannysoc, var
kändejag, jag lättad förmig mina syskon, och minatt mamma,

skulle hjälp. hade lovat.Det Samtidigt hade jag dåligtsoc sam-
för jag svikit och bakomgått henne.vete att mamma ryggen

hoppadesMen jag ändå det skulle blipå nåt bra. Detsättatt var
därför gick dit.som

Det meningen skulle sköta det hela, det derasvar äratt soc
jobb. Dom skulle bestämma dag dom skulle hämta Petra,nären

ochFanny lillebrorvåran fyraJonas då. skulleMammasom var
inget skulleSoc bara komma.veta.

pojkvän fickmin höraNär det skrämde han mig. kom-Enupp
till honom hadepis varit med sak och det han berättadeom samma
hemskt.var

tänkte:Så jag Aldrig medInte syskon.mina
detSen meningen skullejag följa med domnärattvar soc

hämtade syskon.mina det skulleFör bli lugnare då vis.nåtatt

15
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medtillsammansfår migmintänktejagMen socseatt mammaom
ihjälslå mig.hondå kommer att

detPlanfram.plan C. JagDå växte somtror socvarnyen
hondom,bokad hostidhadeförberättade mig att enmamma

ochskulle dit pengar.
ochoch såhämtaoch Fannydu PetrakanDå passa-

efteråt.lägenhetdinalla imöts
småsyskonsjälv hämta minaalltsåskulle närJag Varmamma

lägenhettillåka minskulleOch jagför sinaatt senpengar.soc
väntadedär oss.soc

hämtafördär dan,dentill socialenkommerSå attnär mamma
till henne:domdåsina sägerpengar,

barn.omhänderta dinabeslutatharVi att- skrika ochbörjadehon berättat.det har Honspel,fickHon ett
stodpoliserkallathadeOchoch hasaker sig.hota somsoc

folk ellerihjälslå så.skulle börjahonvaktade.utanför och Som om
dåochlägenhet E 22:antill min svängerNär vägär ut

jävligtoch det gårkomma motorvägenmot ossmammaser
vansinnesfärd.fortsätter Jagsinbarafort. inteHon utanossser

småsyskon.medbilen minalivrädd där ijagblev tresatt
upptäcker minaochhemkommerJag när attattvet mamma

Ochtill jaghem mig.körahondå kommerbortasmåsyskon är att
körde.hur fort hontänker

Vaktcivilareoch stårtvålägenhet tvåminI väntar soctanter
civilarna:hindraddå blir honditkommerutanför. När avmamma

får du inte varaHär- vill komma inhondörrentillskrikerhonMen attgenomsoc
får hondet inte."hej då.och Mensäga

nedanförgårdenställeroch sighusethonspringerDä runt
vinkaochbalkongenvillOchvinkar.ochbalkongen ut

ochskrämmerförfårdå, inte,hejtillbaka och säga osssocmen
farlighon kanochkanvad honinte göra attsäger varavetatt man

ochlägenhetenomkringgick iochjobbigt grätoch Det var
ochbaravilleoch själv jaghadevad gjortångradeoch ut

tredje våningen Detdetbalkongenfrånhoppa varvarmen

16
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jag inte riktigt vad hände,sån så vill förträngavetsnurr som man
sånt.

omhändertar barn borde domNär ha förmall hurnånsoc sorts
det ska till. skulle ha handDom tagit litadeViom oss soc
och hade bara skitdåligt allihop. Själv kände jag mignu samvete
både dum och lurad. Och utnyttjad. hade verkligenDom lindat

fingret.mig runt
där förklaradeoch förSen lillebrormin vad LVUsatt soc var

för och hannånting skulle träffainte sin länge.att mamma
du hanTror ville höra det Och hur ska han vad detLVU, ärveta

fyra kan fråga sakerHan år. Hanär som:
ÄrGud detVem mammaär-

Nej. inteDet är mamma.- Är det Gudärpappa som-
Vad han.vet

Blårockar

Efteråt försökte kontakt med mig jag rädd ochtamamma men var
höll undan.mig undrade vad hade ställtJag jag till med. gickDet

veckor, ringde hon och träffades och pratade och blevett par sen
igen.vänner

det tyckte inte villeMen Dom inte och jagattsoc om. mamma
skulle ha kontakt mednån ville splittra familjen.Dom Detvarann.
trodde dom bäst. fortsättaville familj.Men För ärvar vara en

familj familj med problem. förBaraäven ären om atten man
har problem kan älskaväl ändå.man varann

kunde förSoc inte något mig jag ochtjugogöra är över
bodde lägenhet. domi kunde hindra ochMen Petra Fannyegen
från träffa fråneller träffamig Och dom kundeatt att mamma.
hindra allihop från träffa lillebror.våranattoss

uppfördeSoc sig dom hade hittat isom om trottoarenoss
fem olika delar, pusslat ihop bitarna och sagt:

kan leka familjHär ett tag.nu-
Och skulle de plocka isär igen.nu oss

17
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kändes detbara tillsammans.Och villevi, Det attsomvara
från indianerna Ochdom landetvita gång.när tog envar som

nämndenoch moderaterna iindianerna och sockärringarna varvar
från Alltså familjen, ochförsökte landetblårockarna. Dom ta oss.

för ville hålla ihop.räder dom,gjorde våra mot
umgängesförbudet. struntadeträffades ihela tiden ViVi trots

överklagadeför fördagsdet. det blev rättegång,Som när mamma
dåskulle och åkadå inte rättegången. MenPetra FannyLVU,

sa mamma:
får vilka domindianer domigen mina såsmåKom senu-

pratar om.
Åbygården plankadefrån ochindianernadomSå små smet

hadetillbussen ingain Domstan. pengar.
följa medska ViVi måsterättegång-

fick dom.Och det
utanför och höll händer.Under rättegången satt

På krigsstigen

familje-mådde dåligttill lillebror iförsökteVi Våransäga attsoc
meddetplacerat honomhemmet dom att pratavar sommen

lyssnade inteSocVäggen. oss.
troddehemma dåallihop och det kaoskornNär attsa var

dåligt därlillebror måddedom vårannär attmen sen saoss,
kunde lyssnalyssnade.han då det ingen Omsom socvar, var

berättadekunde dom väl ha lyssnatgången närossoss ena
lillebror.våranom

familjehemmet,och Olle, det och iMaj-Lis pappavar mamma
detoch hade deras hemnummer.kompisar med Omdom socvar

tilldirekt hemfredagskvällen kunde ringahände Maj-Lisnåt soc
fick måndag och dåtilloch berätta vad hänt. Men väntasom

framtelefonkön. kom hadefick den Vanligasitta i När soc
ställning. Och detOlles ochredan hört och Version tagitMaj-Lis

placerade jävlaför dom ställning. ialdrig Soc etttog ossvar oss
missbrukarbarn, dom troddefack. hade läst boki sånånDom om

dom vilkavissteatt var.
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fanns döttrar den familjen,därDet i prinsessorsmåtre tre som
bodde Och hundar.i sitt prinsessrum. Och Olle hadetre ettvar
dansband förutom jobb.sitt skulle dom hinna bryNär sig vå-om

lillebror blev apatisk, mådde dåligt och vågadeHan inte tittaran
mig kom och hälsadei jag dökonstig.på. Hanögonen när var

fickOch helt plötsligt bara träffa honomjag timmartvå en
veckan. blev farlig förgång i jag honomNär

under källaren.i hade dom ställtHan Därtrappsov en en
gammal och hängt för draperi och där fick hansäng ett sova ensam.

vanvårdad och dom klippte honomHan inte. Maj-Lis:Jagvar sa
-Varför klipper inteDu Jonas

kan väl hinna med allt.-Jag inte det fick.Det var svar man
döotrevliga komDom besök.närvar

hade till honJag Maj-Lis skulle han kal-Jonasrätta närsagt att
lade henne för det gjorde hon fick skrikamamma inte. Jagmen

henne.
ÄRDU INTE HANS MAMMA!-

villeVi inte dumma dom. lillebror där,Våranmotvara var
det kunde honom. lyssnade ochinteMenöverut soc oss

till attack. familjen.nånstans blevmåste Det mot
Och dom provocerande. och komså PetraNär Fannyvar

besök kunde tänka dom skulle träffa lillebror lugnsin iattman
och hela hemmet alltid fullt folk,Men detro. attvar av var som
dom bjöd hem syskonmina skulle komma be-många närextra
sök, och dom prinsessorna där med sina pojkvänner ochtre satt

och kändePetra det Jaha, här kommerFanny socialfallen".som:
Petra och blev förbannade. dom aldrigFanny domMen attsa

skulle döda prinsessorna. bara dom skulle slå ihjäl dom.Dom attsa
efter fickdet ochMen aldrig besökaPetra lillebrorFanny sin en-

Dom ha med personal.sig minaMentvungna attsamma. var en
syskon bara vad dom kände och det dom kände helt rätt.sa var

blev allt vändes Mothugg, mothugg,Det så mothugg.att mot oss.
blev de dumma.Det somvar

helg skulle komma hem till fredagenEn migJonas men
frånringde dom ochsoc sa:
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sjuk.kan komma.inte Han-Jonas är
har sjukhustill lillebror legatOch då dom minmigsäger att

blodet eller vad detflera dagar, han har streptokocker ii att var,
familjhans kommeroch där ligger han med dropp inånutan att

fyra Vad skall han tänkaoch hälsar honom. inte år.Han är ens
hela familj döttminHar

tillsjukhuset där och lämnakommer Maj-LisNär vägrarär att
och döotrevlig.ärrummet
Varför duringde inte-

telefonnummer.hade dittinte-Jag
helst.hur Vihon har tillringt mig många gångerMen som

och till slut erkände hon:ställde till med livsåntett
har mig inte ringa.Soc sagt att-

träffa lillebror.skulle Jonas. VåranIngen egenossav
och kros-och kastarEfteråt tänkte åkerjag jag stenaratt ner

ellerfönster eller kidnappar derasalla deras nånungar aven avsar
sjuka sakerfick tänkte helthundar dom kännaderas på. Jagså att

där familjen.denom

Petra

hjärtatdrogsplittrade familjen detdom nånNår utattvar som
Varförväl vilket"det skiterkänns jag iNu typ.mest somen.

Varförpersonalen såskulle bry bryr imig mig inte nånjag Jag om
respekt.har allskulle lyda domjag Jag tappat sorts

tacktill då jagpersonalen kör mig inOm inån sägerstan typ
kansamtidigt jagför ouppfostrad.skjutsen". Annars Menär man

kan jag bligaffel matsalensaker inångöra typtapparsom om en
skitförbannad.

tidigare.för människaaldrig fått slåhar migJag att en annan
kundefolk och tänkahar slatt jag intejag såntMen ute somnu

stökig.förut. har blivitmig Jaggöraatt
för.berätta harkan nånting jagTerapeuten jag inte Henne

skitfrågar vadhjälp mig jagingen Hon mest massa omenav.
vill Eller hondet sitterdrömmer inte jagDet såå sånt. är prata om.

bara ochnickar huvetdär helt och ingentingsäger utantyst
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hum hum hum. schysst och föri honHon sigsäger är men
lite huvet.dum i det obligatorisktinteFast snackaär ärnog att

med henne. blir tvingadDet till.man

Fanny

Ärenda fungerarDet hota dom. fårsnäll ing-är attsom man man
heltenting. sjukt.Det och harPetra jag blivit slussadeär runt som

flyttpaket under den här tiden.små harVi fem olikavarit ställen
hittills och det har inte förstagått stället måddeår På såett ens.
dåligt och ville bara därifrån. vadMen man Jeanettegör sa oss:

hitta-Ni skitmåste kommernån därifrån.så ni
fickså spel kvällJa, Petra och personalen blev helt räddaett en

och ringde polisen. baraDet timmar därifrån.såtog ett par var
försökteDå inspärrade Anelund, därsåntsoc oss ett para-

graf hem. därJag visste kunde dom12 låsainte därinatt oss,
barasitter kriminella. Och jag visste kundemigen massa att

dom hållainte kvar, hadejag inte gjort dom har alltidnåt Men
behandlat ochmig Petra som om var samma person.

ringdeVi till advokat och han direkt:våran sa
härDet överklagar vi.-

Och förlorade domstolen.i fick släppaDom kän-Detsoc oss.
des jävla skönt.så verkligenDet liten Det ärvar som en seger.
ändå bra det finns rättvisa. kanrätt nån Att inte göraatt soc som

vill.dom Men jag det helt sjukt. Det gick tillärmenar, var som
för behövde hjälp för det strul hemma. heltMenattsoc att var

plötsligt det problemet. har aldrigär Det varit någotsom pro-
blem med oss.

konstigtMen mådde bra Anelund. Personalennog var
skitschyssta och fick lugn och och det gick snacka medattro
dom personalen kom frågaoch och hur det och dom sågvar en

ochlessen det schysst.Ja,att man var var
dag efter skolan kom kontaktpersonEn våran och sa:

inte det här bra nyhet eller-Jag dålig. Menärvet om en en
får kvar här.ni inte vara

faktiskt.blev lessnaVi
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dåslår kan inteOm stannaer,-
därifrån.åkteVi närgrät

förblev inlåstautredningshem och därkom tillSen ett
måddeochfängelsereagerade, det såhurdom Ville vi ettvar somse

hittaför dom ville nåtfick igenomdåligt Viigen. tusen tester
feldom hittade ingetfel inget. Det är oss.oss men

rädgörJeanette en

kidnapparlillebror,åker och hämtar minjagvissteJag att om
honomlämna tillbakaaldrigdå skullehonom helt enkelt, vågasoc

tillbakaaldrigfamiljen skulle Jonas.familjen Och vågatill igen. ta
brå/e.vill habli rädda.dom verkligen såntskulle IngenDå

fickIngentingplan, detgjordeVi teve.var somenupp
hämtadebillånadepojkvän och JonasjagMin somsnett. en

personalenoch lyfte honom,dagisetenkelt baragick helt in ut
där kompis ikyrkaåkte tillhann aldrig Vi mötte ossenenreagera.

ställthusvagngömde jagflyktbil. Och i min uppsomosssenen
hittadepolisendagarbodde innancamping. Där ett paren

oss.
Även mittkommergjorde. jagdet jaginteångrarJag attom

räddaförbehövdesdetdetstraff. skulle kunna igenJag göra attom
lillebror.min

hardet varitför vad hänt.allt,glad ändå, MenJag är trots som
underharHela livskit mittför mycket vägen. stannat upprent
harochbehandlingshemdet här året. Men är socmammanu

har tidigare.dom aldrigochblivit snällare sånt sagtsagt som
och igen. Domförsöka hemdom skall Petra FannySom att

helstdet vill intefamilj till jagefterocksåletar Jonas, mennyen
tänka på.

efter hänt. högrelyckligt alltbara sluta NånDet måste som
till det.makt måste se
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månadEn domensenare

Domskälen:

utredningen framgår har pålagts förhållan-Av Jeanette iK.att ett,
de till hennes ålder, obetydligt förinte Tingsrättenjonas.ansvar
finner skäl ifrågasätta vadinte har deJeanette K.att uppgett om
bevekelsegrunder hon haft för agerande. Bortförandet harsitt skett

våldsamheter och ha farit illa under bortva-inteJonasutan synes
Med hänsyn till dessa omständigheter finner tingsrättenron. att

påföljden kan vid måttligt bötesstraff.stanna ett

Intervjuare: Sven-Eric Ericson
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Åh, jag har ingenting påberätta mig självemot att om
så. sådjupet eller Har varit involverad medman

såsocialen jag har varit är vändaatt utsom man van
påoch sig själv. Man harju ingen integritet kvar

överhuvudtaget.

Sara

Hemma hos

Min och har aldrig kommit harjag alltid brå-Viöverens.mamma
kat. kallar henne förjag inte kallar henne förMen Jagmamma.

för det det hon heter. har honmig aldrigLena varitFörär mamma.
har alltidHon varit Lena.

förstod tidigt inte andraJag Lena Honatt var som mammor.
alltid och förstod aldrig varför. Allt kundejag jättebravar arg vara

fickoch utbrott. förstod aldrig hadeså vadLena Jag jag gjortett
eller vad fel.som var

lättDet inte barn och helt utlämnad hennestillattvar ut-vara
brott. hade detJag ingen bara och harjag.Lena Jagannan, var en
halvsyster hon har medvuxit sin Minmen upp pappa. egen pappa
har aldrig träffat.jag har berättat hon ställde minLena att pappa
inför ultimatum Sluta drickjag eller stickår: Hannärett ettvar
valde Vad kanspriten. göraman

bra hon slängde honom. själv medDet Lena växteatt utvar upp
alkoholist till och gick hon och skaffade barn meden pappa sen en

alkoholist. Typiskt. hon gjorde med honom tidigt.sigMen Detav
gjorde bra och det för.glad har brajag saker.Lena gjortLenaär
Allting bara dåligt.inteär
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med det här: världen iså DetMen Lena Honär mest svart.ser
världenfinns emellan. iingenting mitt i vitt timmar iHon tvåser

det detmånaden känns det orättvist migJag ärvet att av mensom.
och hälsakänns. dan kan hon åka mildet trettio sinså Enaär

till affären och köpa mjölk.dag kan hon inte Detväninna. Nästa
får jag göra.

lör-hon skall barnkan komma minaVi överens attom passa
med henne och hondag. torsdag intejagPå nåtsägerpratar som

vad helst, det kan aldrigtycker kan jag DåDet veta.somom. vara
hon lördag och därkommer jag.inte står

med till exempel ochlovat hjälpa hennejagMen tvättenattom
komma, vilken anledningoch kanringer jag intesäger att somav

flera dagar.får raseriutbrott kanhelst, då i DåLena ett som vara
människadrar hon jacket. med vanligAtt Lena ärut prata som en

utifrån själv.omöjligt. allting sigHonnästan ser
problemfick klara själv. dettidigt lära mig imig OmJag att var

för lärarekunde till då gick hon till minskolan jag inte Lena
baragapade och skrek. gjorde alltingeller till rektorn och Hon

medvetenalltid. liten blevdet jagSå Jag närvärre. nästan varvar
ville blihär andra ochinte jag inteså mammor"gör attattom

fårhon. bliinte Lena.Jagsom som
dum.fått huvud.bästa mitt intejag Lena HonDet Lena är ärav

hennehar intellektuell kapacitet. kan jag sitterringaJag närstor
för språk kan hon.förstår ord engelska,och läser och inte något

förstår.fråga sammanhangkan och det intejagringa nåtJag ärom
försvannbara det dethar huvud. nånstansDetLena är attett

bara hon blev sjuk, jag. Detsjutton årHon närvägen. tror varvar
fallalla tidigt.i

Uppbrott

frånhar hemska saker barndom. hon blevberättat sin SomLena att
perioder. sommarlov och famil-lämnad långa helai Detensam var

skulle åka och blev sjuk.jen HonLena attsemester tvungenvar
hela familjen,ligga sjukhus hel månad. Men mamma,en pappa

alla fall och borta och fickoch lillebror, åkte liggaiväg i Lenavar
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gammal då.sjukhuset hela tiden. inte inteDetHon ärvarensam
lämnad sådär. kan bli konstig det.bra bli Manatt ensam av

för huvud. harlite rädd mitt jagJagJag är att vet atttappanog
därför aldrig dro-oddsen kanskemig. jagDet någraär provatemot

fullaoch aldrig druckit hatar människor.sprit. Jagger
får hem full.får dricka hemma och han komainte inteMin man

framför barnen. han dricka kan han drickaAldrig Villspritnån
Stockholm han tycker detmed kompisar jag isina är ärnär om ro-

drickarespekterar det. han skulle hinnaligt. inteHan Men ens om
han ville. jobbar veckan.sjuttio timmar i Det såHan är när ärman

företagare. skulle jobba söndagar också jag inteHan omegen
kedjade fast honom vid sängen

skrattgott
. ..fjorton fickgick det längre. kvälljag inte En LenaNär ettvar

vansinnesutbrott, det helt sinnessjukt.nånsin, Honvärre än var
förskrek hora och hon anklagade bakomjag migatt attvar en

och knar-hennes och gickjagAtt smög nätterna utrygg. upp
kade och prostituerade hon hade intemig Honnär somnat. var

fårriktigt klok. tänkte: det här behöver inteDetJag "Nu vara nog.
för harmed beslöt lämna och detjag jag migstå Så Lenaut att

aldrigjag ångrat.
och morbror den ochMin jagmoster var som mamma pappa

haft. mycket dom. ringde till Annika,aldrig tyckte minJag Jagom
fåroch berättade vad hade hänt. klart duDet ärmoster, som

och bokomma hos hon.oss, sa
hade det bra hos dom veckor, långa promenaderJag några tog

kvällarna och pratade och pratade, lilla Tidaholm, det varmen
ochför litet, saknade kompisar.jag mina

spårUr

fick och trodde skullegallstenliten jagjagNär Lena att magenvar
flera veckor för kommahoppa henne. Det mig över.tog attut ur

dörlivrädd hon skulle dö. tänkte jag: "OmDåJag att mammavar
funnitsLundbergs. dess har den tanken alltiddå flyttar till Senjag

flyttarHänder det då tilldär jagnåttröst: mammasom
Lundbergs.
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Lundbergs hade känt dom hela livmina i mittJagvänner.var
och hade alltid klass deras dotterigått Susanne.nästan samma som

får flyttade frånklart du bo här, dom. TidaholmDet jagSåär sa
flyttadeoch till Lundbergs.in

fångenhade hemma länge medjag varit såMen Lena stän-som
höll fången frihetdigt vakt kom gick deti migsånäratt utnu

huvudet. flippade helt och började frånskolka skolan,Jag ur pas-
sade tider och kom aldrig hem och hörde aldriginga mig.av

har alltid A-barn. klassen. blev mobbadvarit iJag Bäst Jagett
för det med skullejagJag Lenaett tag. tror extra attvar noga vara
duktig skolan. blev viktigt för henne.i EnsamståendeDet rättnog

hon och klassad psyksjuk. Det jagmamma som var som somvar
fick bli familjens duktiga ansikte Och blev det.jagutåt. Jag var
jätteduktig. kungens lilla piga.Jag var som

och gick till skolan och efter skolanJag steg upp morronen
direktgick hem och och drack lite gickjag smörgås Sente.en

direkt till ochjag elevskolan baletten och tränade i timme. Senen
förhem lite och efter det direktigen vidjag mig pianotmat satte

och spelade och lästei timme. jagSen jagtog tepausen en sen
läxor. kunde skrika och bråka hemma honmina Lena sågnärmen

öppnade böckerna då tystnade hon. fick alltid ifredjag Jagatt vara
med läxor. slutade läsa kunde hon börja skrikamina jag igen.När

kunde fortsätta ställe där hon slutat. baraHon Hon togsamma
skrikit klart gick ochjag mig.När Lenaen paus.

flippade helt för föroch det blev mycketjagMen nu ur
Lundbergs. dom blev lite chockade och vadinte vissteJag tror nog
dom skulle dom och letade efter polis-migEn igöra. natt utevar

Efter fickbil. den dom och slängde job-mig. Detnatten utnog var
bigt. kändes allt ifrånhadeDet tagits mig.attsom

Här har dittdu rum

kom till hem, Helenelunds basenhet. egentligenJag Detett ettvar
hem för kvinnor blivit misshandlade sina Jagmän.mest som av
fick och där kunde vila bara detjag Detett eget ut. attrum var so-
cialen, kära socialen, beslöt skulle ha fritt tillträde, honLenaatt
kunde komma och hon ville. Och den sistaLena män-som var
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niska jag ville träffa jag rymde.Så hoppade helt enkeltJag ut
fönstret första våningen.genom
månaderI två jag hos kompisarJag nånvar rymmen sov

jag drevgång, i och ibland.portuppgångarute stan, trapporsov
aldrigMen ställe. efterlyst.än Jag Jagnattmer en samma var

tänkte aldrig välfärd.min slog aldrigDet mig kunde blijagatt
överfallen eller våldtagen eller brydde heltnåt sånt. mig enkeltJag
inte. det snäll farbrorEn hittade mig i ochnatt var en som porten

med mig i lägenhetsin och lät mig hans soffa. Jagtog upp sova
tänkte aldrig det kunde farligt. berättadeNästaatt vara morgon
han han polis.att var

Till slut orkade jag inte. helt slutJag ringdejagså minvar syster
Stockholmi och åkte till henne. Det inte dagarmångatogupp

innan telefonLena och det bara några timmar innantogvar sen
socialen ringde.

badDom mig komma tillbaka. jag kunde kommaJagatt attsa
tillbaka villkor aldrig fick kommaLena och hälsa Villepå. Jagatt
bara ha fristad från jag till dom.Lena, Och det gick dom meden sa

behövde träffapå. Jag inte Lena.
Och psykologerna träffadejag jag kom tillbaka förstod di-när

rekt det allvar för jag aldrigjag ville ha någonatt attvar sa mer
kontakt med Psykologerna taladeLena. med ochLena attsa nog

skulle hainte kontakt denågon Och det hadetvå åren.närmaste
heller.inte

naturligtvis villeMen socialen iallafall skulle försöka lösaatt
det dom kallade familjekonflikten. det konfliktMen ingenvar som
gick lösa och det talade jag dom tyckte alla fallMen iatt om. att

bordejag försök. träffadeSå jag medLena ochgöra ett terapeuten
det gick det gick. kom och pratade ochLena pratade ochsom pra-
tade. Och heltjag tänkte inteJag hennesnånting isägasatt tyst.

dom förstodAtt inte det.närvaro.
Efter skulle fosterhem.jag vanligt Hadesommaren ett so-

cialen med och frågatmig jag då hade dompratat vem vetat attvar
det bästa jag sitta stillhet och funderai livetsär övervet att stora
frågor. har lärt tyckaJag mig ensamheten. socialenMenom sa:

harDu med kommer braLenaväxt måsom upp ensam att attav
bo i familj.storen
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Iblandgjorde det.intepassade mig inte. DenfamiljenhärDen
Och därfickochkom ditdet bara inte. Jag egetstämmer ett rum.
färdigt.Alltingsaker.och litestolarbord ochfanns några varett

välDET Detdu ditt TYCK OMharVarsågod rumHär ettvar
det mitt.intefint Men varrum.

veckan.med ifått gångbaraönskar nånjagJag prataatt enatt
härmedhade tid Dennånheltkände mig IngenJag annan.ensam.

stödbarnochfosterbarnandra tvåochbarnfamiljen hade tvåegna
slappfick ochochfickhelgerna. Vikom säng matensom

kändesdet inteslagna.och blevbråk inte Menskrik och ensom
basenhet. ingetDettillkommafamilj. Det varatt en nysomvar

bradetpojkvän, intefira medfick mininteOch julen jaghem. var
detdomför mig, Ja, en massa.varsa

detdu ringeroch barasnäll Det ärSocialen är att omsa:var
förbara Mantill socialenringer inte görnåt". Men prata.attman

det.inte

barnMamma, pappa,

efter jul.härfostermamman. Dettillgravid, jag Rut,Jag är varsa
och ringde socia-kedjerökabörjadeochalldelesblevHon nervös

kvällmiddagsbordetvidhanfosterpappan,Ochlen. Hasse, satt en
ditt livs misstag.haroch gjortDu störstasa:

behållavilleaborttänktejag intejagDet göranär utanattsavar
barnhandskullepojkvän vårtochoch minbarnet jag ta omatt

familj.riktigsom en
vadbehövde visstejagvadbättre jagsocialen visste änMen

här självaklara detföralldeles försjälv. Dom attatt ungavarsa
skulleallaochfosterfamiljenskulle bo kvar ioch jag treattatt

stödbehöverdom.för "Dugillestugan. ung"Dui är saett rum
bekymmer jagSocialensför mamma. att varstora varatt vara

bekymmer.det inte mittunder Menarton. var
födde Sebastian.bord jagblombukettfick mitt närJag en

Alla andraliljekonvaljer.medbukettlitenfrån EnDen Lena.var
med blommor.dignadeborddär och derassalen lågmammor

lycka tillönskaroch ingengrattis näringenDet sägerär somsom
femtonoch år.blir ärmammaman
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Man ochmåste hitta sina lösningar. listadeJagsmartvara egna
tillbakaLena vårdnaden skullemig inte socialenut att togom om

ha tillnåt kundeDå och ochRoger jag Sebastian flyttasägaatt om.
i lägenhet och bilda riktig familj. jag ringdeSå Lenaen egen en

och berättade hur det stod till. Och hon bara här kanså intesa
ha det" och gick med vårdnadenåterta hademig. detDåatt om
gått två år mednästan pratatsen varann.

detPå viset slapp jag socialens igen. ochRoger jagur grepp var
naturligtvis panka, hade aldrig några naturligtvissåpengar, var
beroende socialen alla fall föri försörjning.vår dom kundeMenav

bestämmainte över oss.

Min stora sorg

spelarDet ingen roll hur gammal får barn. Detär närman man
enda betyder nåt ihop och kan levaärsom om man passar att man
med Och ochRoger jag passade inte riktigt ihop och detvarann.

därför separerade efter förnågra inteår. Men förvar att var
socialenunga som sa.

Min morbror och hörde aldrig eftersig jagmoster av attmer
fött min Det min Det förloraärson. stora sorg. attvar som en

inte varför.Jag har aldrig fåttJag förklaring.någonvetmamma.
Under alla dessa och det harår, gått tio hälsningår inte tillnu, en
barnen. julklapp,Inte inte deras födelsedag.grattis Ingen-en ett
ting sånt.

halvårFör ringde jag och dom blev glada ochsåett sen pra-
tade och dom dom skulle höra sig. klart"Det måsteärattsa av
träffas". hadeDom mycket i taket skulle läggasgöraatt sommar,

villan och dom skulle bygga veranda tillom ny sommarstugan
och det del skulle domMen ringa.annat.var en sen

Det i harmaj. detNu månader.gått har fortfaran-Domvar sex
de hörtinte sig. Kan läggaså takav upptagenman vara att attav

hinnerinte ringaman ens
skall försökaJag till. tycker fortfarandegång Jag dom.en om

dom skulleOm ringa skulletio bliår jag glad ändå.om
Åhh vad roligt Välkomna tillbaka Skulle jag säga.-
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femtonundan.drogVarför sig JagmininteJag moster varvet
kan barn.intehände. Minfemtio detoch hon näröver moster

för henne.förkanske blev svårtinte. DetJag vet

hemkomPappa

medblevockså jagtill minförsökte höra mig närJag pappaav
med honom jagkontakthafthadebarn. inte någonJag sen var

skullebestämdeglad ochoch han blevringdeliten. Jag att
han hadeSebastian, justmeddärOchträffas. Tid och plats. jag var

aldrig.komväntade. han Hanochväntadefyllt och Menår, sattett
väl och söp.

hanpratade ochochhonom igenringde jagårnågotFör sen
för ochdet gick bra migberättadehade det.undrade hur jag Jag att

träffat Shajanochförsta pojkvänfrånskilt min ärmigjag somatt
ihopdotterharochoch braföretagare tjänar somatt enegen
högskolanläserfyra ochfylla jagskaochälskar attsnartsom

förbra mig.detbarnpsykolog.bli Att gåroch ska
Är arabjävlaihop medduVa en- dömakankan så Hurdetblev HurDå säga enmanstopp. man

harintetragedi jagträffat minaldrig har Detmänniska är attman
släkt.riktignån

tanke allamedändånormalblivitkonstigt jag såDet är att
migsläkten.ochoch alkisar i Jagknäppskallar sånt nästanoroar

blirberoende nånavskyrför jagnånting. Meninte somatt avvara
kvarfår hankräkas dåoch villdåligtsjuk. min mårOm stannaman

det där.ochjobbet göra
äntligen lugnför då får jagbortalovGud ske Lena ärnär-

tänka.brukaroch jagro,
ändå. jagdet Attfår tänka jaginte såjag görJag menvet att

förhindravillhenne.berorbarnpsykolog Jagjagläser till tror
flerfår bliintetill någraDetbarn Lenor.små växeratt upp nya

medräcker såDetLenor. gott en.

Sven-Eric EricsonIntervjuare:
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Tror du jag bryr mig
Man fick inte längre lov vanlig familj. Heltatt vara en
plötsligt skulle problemfamilj.man vara en

Agneta

Pålandet

Johan inget lätt barn till tycktesig. honomJagatt tavar om men
det fannsingen det hos honom jag intestörrevar mer som
tyckte störd och han hade ständigaHan sina vredesut-rättom. var

JÄVLAbrott han skrek och slog sönder saker, detHORAnär var
mycket kunde blisånt. och då gick detHan så inte attarg
kontakt med honom. dra rullgardin.Det Helstattvar som ner en
ville bara honom madrasseradin i cell och låta honomsättaman en
slå Eftersig anfallsina han helt slut och somnade direkt.trött. var

dag kom han ihågNästa inte Villenånting. jag detprata om som
hade hänt och vad han kläckt han oförstående.sig heltur var

jag verkligen detSa-
Rutinerna förviktiga honom. han fickinte ochOm ätavar sova
bestämda tider klarade han lillainte minsta kundemotgång. Då

han kunde klassrummetsitta i och vråla rakt börjadenånut om
under lektionen:prata

HÅLL KÄFT RÄKNAJAG INTEKAN
jag träffadeNär Patrik hade han kvitt allvarligtgjort sig ett

drogproblem och sedan flera handtagit Johan. braår Hanom var
för honom. höll iJohan han fickHan sinasätta gränser näratt

utbrott han skulle skada självinte sig eller andra ellerså slåatt
sönder saker. pratadeVi mycket kommamåsteatten massa om

plågar honomvad det och hjälpa honom".är som
fickSjälv fick lägga bandjag och bara finnasmig till hands

passade.det dagisfröken jobb och detJag i mittnär var var pre-
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dagisfröken hansJohan också. intecis jag Jagatt varsom var
mamma.

honom, lästeoch gosade med ingalåg jaginte iJag sängen sa-
gor.

vaktadeför Patrik heller. Patrikfick hansinteJag vara mamma
frånfixa det själv. hade han gjortfaderskap, han ville inteDetsitt

amfetaminhade redan börjat medochbörjan. bara sjuttonHan var
aldrig funnits där Johan liten.fick Johan. hadehan Han närnär var

förfärdig med behandlingsamtidigt Patrik blev sin sittMen som
Johan ochproblemen mellan hansdrogmissbruk blev mamma

ohanterbara.
hanOchtyckte han braPatrik många sättpappa. varvar en

skulle be-och reda kände Johanordning jagdet. Det attmenvar
för honomhade lätthöva lite inte varitDet växaattomsorg.mer

fem syskon, alla med olikaochmed sin pappor.mammaupp
till. riktigt syskon.Johan ville ha syskon Han sågEttgärna ett

ville skullefast hans riktigadet jag inte Hanså, attmamma.var
gjordehålla ihop.familj och med barn skullebli Hanett nytten

kundeoch till därteckningar han komsmå attgav oss, man sesom
barahan aldrigdet låg bebis nånting.i min HanMenmage. saen

och skulledär teckningarna.kom med dom nio årHansmå var
börja trean.

I stan

komdet andrabodde landet ochi åretVi två år sommaren
engageradförlossningen,med vid hanJohan villeMattias. vara var

syndblev tyckteglad för lillebror, detoch sin inte så. Jag ommen
himlahan hade fåttlilla, lilla pojken helt vilsen,honom. såDen var

ordningen och redanlite. Johan behövde mycketså än sommer
fick han Och hansdethans honom, inte. mammamenpappa gav

honom hela tiden.gjorde gnälldeingenting änannat
allihopriktigt, förkom blev jagMattiasNär mamma-
Johansamtidigt tydligareoch hela huset. det blevMen ännu att

barn.inte mitt egetvar
tydligare.och Patriks problem blevflyttade till igenVi stan

ochundan och lätdrog sakta säkert migsigHan överta mermen
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försvann blev till skugga kom och gick hanHanmer. en som
aldrig hemma. det projektet efter det andra.Det Hanvar var ena

hade vanliga jobb och han skullesitt spela utbilda sig,teater,
fotboll;kören, spela det innebandy, skullesjunga i han lagavar

bilen det alltid nånting, jämt. ALDRIGHan HEMMA.var var
hade redan fortfarandemisstänkt tid han egentligenJag atten
missbrukare grund och botten. kundei aldrigVi sittavar en

flaskahemma och dela och ha trevligt. bortkastatVin Deten var
tyckte han. avskydde fest med honom.Jag iHanatt satt

och tills han till klockanprincip Hansöp stöp sex morronen.
drack till vardags fest gick han bara förinte spriten. Närmen

till honom vad tyckte hans drickande han barajag jag "Dusa om sa
jävla tråkmåns. roligt fest med dig".ingetDetär är atten

tidsfrågabara han skulle återfalla knarket, tänkteDet innan ivar en
Jag-

Patrik lämnade han kände klaradeprecis ruljang-jagnär attoss
Hade han försvunnit tidigare hade allting kommitårettsen ensam.

helt läge. berättade föri Johan skajagNär pappaett annat att
flytta kom blixtsnabbt.svaret

ska flyttainteMen jag nånstans-
hade först tänkt anmäla flyttade.Patrik villeinte inteJag Jagatt

ha inblandning, låt hand det härmignågon nu. Menta om
samtalet från polisen veckor ändrade allt.några senare

de ringde och Johan hade råkat för pedofil fickNär att utsa en
chock. Kriminalinspektör Holgersson riktig klippajag en var en

mycket erfaren och duktig polis kunde detEntursom var. som
här med pojkarna.

Johan lessen och han och han och han Självgrät grät grätvar
helt förtvivlad. till Holgersson:jag Jagvar sa

du barnpsyk för detringa härmåste inteNu KLARAR-
fattadeHolgersson också direkt hur detjag stod till med Patrik.

har försökt Johans detVi inte.gårtag pappa men-
Vad sysslar han med egentligen

Och då det han knarkar.jag attsa som var,
kundejag väl detmig-Ja, FANge ge

blev uppriktigt bedrövad. Och skitsur.Han
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förJohan där med ansiktet och ochtårarnamössansatt rann
förhöret slut han:när var sa

hungrig.-Jag är
hemkan åka och liteVi jag.göra mat nu, sa-

kan falukorv.makaroner ochinte-Ja, göra
kom ihåg honom och fjortonjag tänkte:Jag såg Han åräratt

falukorv,litet barn. Makaroner och hans favo-precis ettmen som
riträtt.

fick Patrik inför med socialan dagariJag någramötettag se-
det lilla socialkontoretVi sitter mittemot i rummetnare. varann

och socialsekreteraren Roland Lundblad hela tiden.tittar mig
undviker Patrik och halvsover medtitta sitterHan att som

ögonlock, hans huvud faller bröstet gång gång.tunga mot
Lundblad och tänker; ska hantittar inte nånting",Jag säga

han väl Roland Lundbladnånting. ingenting."nu Mensäger säger
Johans för harsocialsekreterare och där JohanHan rå-är är att

för pedofilkat och Patrik Johans och han därsitterärut en pappa
från amfetamin.och uppenbar avtändning Rolandsitt Menär

Lundblad ingenting.säger
slutet vaknar Patrik plötsligt till, han har och halvso-suttitMot

viftahela tiden, stolen och börjar med händernavit sig isätter upp
och det ochhar lite hektiskt den tidenvaritatt senasteomyra
varför har fåttjag inte mina pengarP".

träffas till Lundblad:jagNär gångnästa säger
missbrukare.Min ärman-

tyckte det verkade lite han.jag så,-Jo, säger

På psyket

förfanns förkommun barn råkatingen i minDet utgrupp som
fannssexuella det för barn till missbru-Menövergrepp. en grupp

kare. förtyckte det jättebra idé Johan där ochJag att attvar en
fannsupptäcka det andra han själv.i situation Menatt samma som

kuratorn skötte till nekade Johanantagningen attsom gruppen
med. han kunde hålla det härinte medisärHon attvara sa pappans

pedofilhistorien.missbruk och skulle bara spridaHan ångest i

gruppen.
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hade med hade medinte mig. inteHon Honpratat pratat
Johan. hade med Johans socialsekreterare.inteHon Honpratat

Johanshade med duinte BUP. Fattar Honpratat terapeutens
förstängde dörren honom, den jävla skulle dröjaDet årettapan.

fickJohan plats kommunens Maskrosgrupper.innan i en av
fickbarnpsyk han JohantioPå gånger. Sen terapeuten attsa

hade bearbetat händelserna långt det möjligt Johanjustså var nu.
kände längre själv skuld till det hade hänt,inte någon egen som

fick fortsättaenligt Johan själv bestämma han villeterapeuten. om
samtalen.

klart han ville. jobbigt.inteDet Detattvar var
frågade den där han tyckte det kons-inteJag terapeuten om var

offerJohan blev alla möjliga råkadetigt i situationer. Hanatt ut
för saker hela tiden. blev rånad trängdehan killarSenast tvåav som

honom och hotade honom med och tvingade ho-i knivporten
ifrånlämna allting sig.attnom

blev irriterad ville med ho-jagMen nästan nårterapeuten prata
nom.

verkligheten för tonårspojkar idag. det behöv-Så Såutser-
de för, han.jag inte migoroa sa

Duktig flicka

blev fostermammaaccepterad och familjehem till JohanJag som
efter fyra fickdjupintervju" därtimmar jag i sittasettstorten
och välja mellan olika svarsalternativ frågor ställdesraden som
efter formulär. Kälvestensmetoden kallas det. Det såårett man
utreder familjhem. Efteråt tänkte slankjag: Där jag igenom nätet
lätt och elegant. tyckte väl detPang, Dom såattpang, pang. var
bra jag skulle hand Johan. här du bra",klararDet såatt ta om sa
dom.

Och det verkade också bra början. skulle stöd ochi Jag
för kunna hand Johan. stod beslutet:handledning iDetatt ta om

träffar familje-kommer ha regelbundna med"Socialtjänsten att
bra, tycktehemmet låt det det blev.jag. inteDet Men såvar

Regelbundna träffar, det ha dom kom och drackvaritmåste när
halvåret. fick.kaffe den handledningi jaggång Deten var
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ringde alltid till socialsekretare fick problemmin jagJag när
med Johan. ringde, journal finnsjagJag i min ingatror att men
anteckningar förstasamtal det alltingnågra året. Utåtom var
lugnt. bara höllsanningen jag ställningarna underprecisMen är att
hösten och förstadet gick det sakta utför förvåren, året. Sen att
helt slutet.rasa

Alla reaktioner skulle handjag Johan utmålade migatt ta om
helgon. helt FANTASTISK, jag GODJag män-ettsom var envar

niska.
egentligen det Johan storebror ochinte MattiasMen så.var var

hade tänkt det länge. Patrik kommer bojag kvar medinte att
det hade förklart Och det lika klart Johanjag mig. inteattoss, var

kunde bo hos sin mamma.
Samtidigt trodde ändåjagså vis jagnåt att super-var en

och ville erkänna brister.inte mina väninna mig.Enmamma sa
du alltid jävla duktigMåste såvara-

önskar verkligen hade fått stöd och handledning.Jag jag Omatt
jag vad idag hade krävt det. dåjag jag intevisste jagMenvetat vet
vilka skamkänslor fosterförälderkan utveckla till sittman som
fosterbarn. bara klaravisste jagJag att tvungen att taattvar av
hand Johan.om

hur klarade fun-inte allting början. hajag iJag måsteJagvet av
högre Växel. tänkte aldrig efter, gjorde.barajagJag Närgerat en

almanacka första efterjag tittar i hela den höstenmin jag attser
pedofilhistorien tjock med hagrund Johan. måsteJagmötenvar

borta från jobbet oerhört mycket. Allting gickvarit i Förett.
Johan också. börjar knarka, flyttar, pedofilen, polis-Pappa pappa
förhör, rättegång

hemma det det alltid vidJohangjort.Men såg ut som var van
det bara förhemma. Och blev detjag migatt extravar som var

viktigt familjen.hålla ihop Och det blev viktigt utåt;att mot gran-
skolan.motnar,

jobbigast berätta för alla JohansDet att attsom var var pappa
hade börjat knarka fickigen. längre lovinte vanligMan att vara en
familj. Helt plötsligt problemfamilj. Man måste pratavar man en
med människor; socialsekreteraren, psykologen,en massa
kuratorn, skolan, försäkringskassan,polisen, Johans advokat, ban-
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efter heltlängtakunde ochhyresvärden jagDet såken, attvar
och städningen,familjegräl diskenproblem;vanliga ett omsom

plötsligtkändeeller migför tjock nånting. Jageller jagatt var
knarkare.skaffat barn medhadestämplad själv. Jag en

hjälte.hanträffade Patrik tyckte jag HanjagMen när att var en
hanhandhan sinkvitt droger,hade sinagjort sig tog varom son;

han bådeoch dessutomutåtriktad, full talang;ochaktiv varav
hästendet barahanoch prins,charmig migFör varensnygg. var

saknades.som

felMitt

skulden ochden inseför borttidlång migDet attatt ta egnatog
början tyckte jagknarkade och jag. iPatrik intedet Mensomvar

ochfått Johanhadefel.allting jagmitt Det utatt somvarvar
fel Patrik bör-familj.för leka mittPatrik landet Det attatt var

barhadeJohan och inte Jagknarka och Mattias nånjade pappa.att
framkomdetaxlar ingentinghela världen mina somvarmen

familjehem. Kälvestenmeto-skulle bliunder djupintervjun jagnär
blivithade skiltmådde. mig, ensamstå-den frågade hurinte jag Jag

knarka och JohanPatrik hade börjatmed barn,ende tvåmamma
med Kälve-frågorna fannspedofil. dom inte iförråkat Menut en

egentligen stodhur detfrågadestenformuläret. ingenDet somvar
duk-upprätthöll fasadentill. Och berättad ingenting. jagjag enav

kundefall problemalla jag inteflicka problem. ingatig Iutan som
skuldengjorde det grund jagklara Och jagjag tror att avav.

höraverkligen sköntför hänt. nånkände allting Det attsom var
Gud vad du duktig .ärsäga:

psykologfick kontakt medblevräddning jagLite min att enav
Johan gick hosbarnpsyk samtidigt sin terapeut.som

Hon sa:
hur duska mår.Nu prata om-

hemska tankar.och vräka allafick där migOch sittajag satt ur
det.drog verkligenunder helagick till henne jagvåren,Jag ut

dåligtvräka alltlatrin. kunde migblev min JagHon utan attur
samvete.
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det informationMen ingen gick fram till min social-var som
sekreterare. hade säkertDet lättarevarit till honomrin viatt ga om
från bör haft samtal alla roblem kan ståettanJ om p som u pp som
fosterförälder, och alla känslor kan för då hadesom rasa inom en,

han förstoda också och det barainte avetat attJ g att var g soml var
svag.

fåra inte. böria frånMen u böran hela tiden.ManvetJ g omJ J J
slutar den socialsekreterareAntingen . har eller flyttarsåman man

själv och byter stadsdel. Och helt plötsligt ärendeär ett nyttman
skrivbord.nån annans

Julefrid

Till julen skulle fylla firasextio ville medår. Honmamma en resa
till Kanarieöarna. bjöd barn och barnbarn.Hon sina Det minavar

och deras barn ochtvå ochMattias jag. Johan.inteMensystrar tre
Min tyckte haninte hörde till den riktiga" familjen.attmamma

bokades tidigtResan och allt klart långt förväg.isommaren var
Österrikekompensation skulle JohanSom istället åka till

med sin och åka skidor. Johan det detOK. Menpappa attsa var
stod klart redan tidigt det skulleinte bli skidresa tillnågonatt
Alperna eftersom Patrik börjat knarka. jag gjorde ingentingMen
det. åkte med familj falliväg min alla fickJag i och Johan stanna
hemma och fira jul med sin blev förstrulig jul ho-Detmamma. en

det började hända saker. Och för mig blev det tyd-nom, en massa
ligt hur avståndet mellanstort var oss.

kom hem pratade Johan helaNär tiden han ville åkaattom
till ställe där det fanns palmer och sånt.ett varmt

hade börjatjust SocialhögskolanJag och slöt avtal hanett
och jag. klaradeOm jag och han skaffademina godkänt itentorav

engelska och svenska skulle åka tillså ställe till-matte, ett varmt
han medDet ville åka till Grekland.på. Han Detsammans. var

finns palmeringa där, detjag, palmernainte detsa men var som var
viktiga. hade hört det fint där.Han vulkanöarFanns iatt utevar
havet och sånt.

det blev bara skit alltihop.Men började ljuga förHan migav
och han hade skolanvarit i han inte där. Polisenvaritnärattsa
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hörde Johan och kompissig. hade eldtuttatav storen en sop-
och eld hela skolan.container pratade med honomsånär Jagsatt

och ändrade avtalet. räckte med han gick till skolan,Det att att
han slutade skolka. gick han med sket han detDet imen sen
också.

blir det härDet ingen baraviset, jag. Hanresa sa-
ryckte axlarna:

duTror bryrjag mig-

Indiansommar

flyttade till mindre lägenhet.På hade rådVi intesommaren en
bo kvar fyrarummaren ficki byta till mindre och billi-att utan en

lite jobbigt förDet honom. trivdes deniHantrea.gare var nog
gamla lägenheten, han tyckte ochsitt visste alltingom rum var
fanns. fanns där. hade bottHans Vi där tillsammans ochpappa

familjvarit och kunde fortfarande komma tillbaka. Menen pappa
efter flyttan det slut kunde kommavis. inte till-nåt Pappavar
baka. hörde hemma deninte i lägenheten. Johan hadeHan lo-nya

hjälpa flyttentill med han specielltinte hjälpsam, hanvat men var
bara strulade.

blev allt bra för honom.Det hittarHantrots en sommar
saker och medBRA killar. ochumgås tältar, åkerBRA Han är ute

till landet och hälsar kompis. träffar flickor ochHanen surrar,
helt vanlig pojke ålder. finti sin sommarlov.Detsom etten var
lugnet föreDet stormen.var

hösten tvingades hanPå byta skola, han skulle börja högsta-i
diet. slapp alla fall fröken,i jävla kärringHan sin det. Gapigen var
och skrikig och dum huvet. förstodi aldrig Johan,sigHon
tyckte bara han lat. berodde aldrig hanDet hade någraatt attvar
problem.

det hårt ändå tyckte hanjag skulle från litenMen attvar en
skola där hade eller lärare, klass ochsintvå sinman en egen egen
bänk. allting enkelt och ordnat ochDär Johan hela tiden visstevar

hördehan hemma.var
skulle han till skola där detMen gick medstörrenu en massor

fannselever och med klasser och hanmassvis hållaär tvungen att
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fasta skåpoch där den enda punktenreda lektion ivarje är ett en
korridor.

och fick komma dit besök ochkontakt med kuratornJag tog
för Johan hade liteberättade lärarkollegiethur det såg Jag attut.se

och han hade lättmed hålla reda saker ochproblem tingatt en
skulle döma honom direkt.dyslexi. ville dom MeninteJag utatt

klarade detför och för elever och Johandet intemångastort avvar
trevlig.med Johan han trevligProblemet IHanär äratt ut.ser

han lärhan där och trevlig sig ingenting.princip sitter ut,ser men
förförst det blir dags skrivning.Och det upptäcker lärarna när

engångshändelse tillsdetJohan kan ingenting. Dom ärtror att en
läraren till honom:Dågång.nästa säger

läsa bättre.Du måste-
och skrivning dethan läser naturligtvis inte gårMen nästa

lika illa.
får han höra:Då

lat.Du är-
helst, domOch det klart. Johan lat. Vad baraärär somsen

han har verkliga problem.slipper attse

Ordning och reda

borta, hem,bara utför. Johan håller kommer intesigDet går passar
mindre, skolan, vadtider, bryr allt i i jagsiginga struntarstruntar

fullstän-med halvgangsters. driveroch bara migumgås Hansäger
jävlahan där medhotar honom. sittdigt till vansinne. När stårJag

flin bara kunde klippa till honom.önskar jag jagatt
hade redantelefonräkningen till exempel.hadeVi Jagpratat om

hade Johannittonhundra kronor ochfått räkrang jag sagten
telefonfick till Amerika ochhan sitta i i timmar.inte ringa Hanatt

fickträffat amerikansk under jaghade tjej Nusommaren. en nyen
ifrånfyra skulle domräkning jag JagVartusen. pengarna

med internetabonne-galen. hade köpt datorblev helt Han en ny
pedofilen.för fick efterskadeståndet han rättegången motmang

för leksak.jätteglad sinHan nyavar
internetabonnemanget ochdet där jävlajagMen tog sa uppnu

det.
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NÅTÄR FÖR skrekINTE INTERNET,DU MOGEN-
honom.jag åt

faster och bekla-ringde till hans och bölademitt iJag natten
och döda honom. hade längregade villemig jag inteJagattsa

vanliga med bara problem,samtal mina Detnågra vänner. var
problem, problem.

Johan behövde kärlek och bekräftelse.Hela tiden kände jag att
fram till honom och krama honom ochvilleJag säga:om

bra du duger.Du Duär är.som-
ändå stod där hagga:jagMen som en

förehemma bara fjortonskaDu tio Du årärvara-
ska med du detinteDu Connyumgås Fattar-
kan bestämma själv du ska skolan detinte iDu Inär-

landet har händer dethär skolplikt till skolaninteGår man
andra saker. duskaDet veta!

fel.stod där och skrek och gapade fast detjag vissteJag att var
kärleksfulla hop-Vad han behövde den modern. vad jagDet ärVar

med krama honomska kunna ochmin jag inattpas egen son;
han fjorton och behöver mig.årärnär

pojkePappas

Allting Johan allt. enda kontakt han har medi Denstruntarrasar.
från häktet ibland. kväll hanringersin Enär närpappa pappa ser

bil.Patrik inbrott Patrik Johaniväg görastan att en ser
också låssas känna honom därifrån. Johaninte igen gårutanmen
blev knäckt det. kan dumtinte nåntingMenrätt sägaav man om
Patrik Johans blir han förbannad och Patrik för-i iDånärvaro. tar

vill bli sinHansvar. som pappa.
blev överraskad polisen ringde veckainteJag närens en senare

och de Johan och kompis bar degripit gärning närattsa en var
inbrott bil.iväg göraatt en

Johan kommer längre hem ochinte Hannätterna.ens sover
och han Ofta hankommer vill. hos singår översom sover

mamma.
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Bäst för alla

journal hade Johan slutetDet står i min imöteatt ett om av
april. och socialsekreteraren och JohansDet jag Vivar mamma.
beslutar Johan ska bo kvar hos under grundskoletiden.migatt

tycker bra".allaDetta är
bara Johan tyckte det bra. villeDet inte Hanattvar som var

flytta hem.
har vill flytta.jag-Jag så många gångersagt att

Och det hade han vad han ville ochju. Men översatte oss
gjorde tyckte bäst och glömde bort lyssna ho-attsom var

länge Johans det bra han bodde hosSå att attnom. mamma sa var
det förmig lätt honominte så säga:attvar

vill bo hos dig-Jag mamma.
Johan brydde längresig inte vad tyckte ellerMen nånom av oss

beslutade. omöjlig lösning visadevarit iDet sigtvå årsom en vara
den bästa lösningen. Johan flyttade hem till sin mor.

Intervjuare: Sven-Eric Ericson
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Ann-Sofie tvåS. Mellan
kommuner

"Allt har jag tjatat mig till"

ligger skogsdungeHuset i bit från detvägen, är rött,storaen en
det gammalt ganska byggt äldrei stil:är trä-ser ut nytt,men grov
panel, knutar,vita murad skorsten, farstukvist. drivorDet växer av
krasse och ringblommor framför den sol-någragräsmattan,stora

huset.närmastrosor
Ann-Sofie bär och kokar rödbetor köket, det doftar,irensar re-

ligger bordet, duk, solen faller detin, verkligencepten ren utser
gammalt kök.ettsom
Alla det, Ann-Sofie, till och med hantverkaresägertror ger-

beröm för den smakfulla renoveringen.oss
skrattar, honHon hemtrevligt,visar mig välord-runt, snyggt,
inte ömtåligt, antagligen bra hem för barn. harHonnat men ett

ochtvå, Lars sju Själv Ann-Sofie femtiotvå.år Susanne tio. är
familjehemsplaceradeBarnen hos henne, de hennes barn-är är

barn. Deras Angelica, Ann-Sofies dotter, hontrettiotvå år,årmor
bor i kommun mellersta Norrland.ien

Ann-Sofies röda hus, barnens hem, ligger fyra kilometernya
från mindre med skola, dagis, fritids och vårdcentral, ien ort en
kommun i Uppland. ligger trakten,Byarna i åkrar,småtättnorra

del jordbruk, hantverkare, och har skol-Lars Susannegotten om
kamrater närheten hemmet.i stillsam delDet Uppland.ärav en av
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misshandelTabletter och

började detHur-
träffade berättarAngelica Ann-äldsta dotterMin en man,-

Norrland.flyttade med honom tillgifte och DerasSofie, hon sig
illa benet, lågskadade Angelica i inneföddes. sigdotter SåSusanne

smärtstillande tablet-fickganska länge,med värksjukhus svår
hon blevvande miss-uppiggande medel. sig,sömnpiller, Honter,

hade redanskaffa sprit-fortsatte piller.brukare, sig Hennes man
våldsam, han sloghan blevdrack han alltproblem, mer,nu

skilde deväntade andra barnet sig.flickan. honAngelica och När
med tabletterna, honslutahon kundeAngelica intenergången,var

honbarnen,handorkade honfödde inteLars ta om varmen nu
och håglös.deprimerad

du rycktedet då inVar-
kontaktfamiljfick de imed detsamma. FörstInte en-

meddå, detdär då ochde bor, barnenkommunen där varvar
högre arvode, defamiljen ville hadenAngelicas medgivande. Men

socialbyrån kundedemed kommunen,kom inte överens attsa
troddebegärde.fick arvodet dede Dehämta barnen inte nogom

från social-den därdet skulle långt. tjänstemänaldrig så Men
han rycktesbarnen, pojkenbyrån korn och sången,tog upp ursov,

deras saker och åkte iväg.de packade
fick detduHur veta-

hadeförtvivlad.honringde ochAngelica Ingengrät, var-
fick bararingde jagbarnen förts.för henne jagtalat Närvartom

ochmedhotadesekretessbelagt. jaghöra det Då pressen,att var
med stödfamilj området,placerade hos ifick deveta att en nyvar

till demochdit jag.åkte min JagviDåLVU. att omsaupp manav
dethand barnen vi.skulle sånån ta varom

Lyssnade de dig-
till familjen därfaktiskt, fick adressen ungarna var.-

därmed kommunenOch korn Förstöverens uppe.
efterskulle tillbakabarnendet meningen ett tag,attvar

här.fick defungerade bra hosdet sånär stannaossmen
valsabara skullerädd för barnenJag runtatt annarsvar

familjer.olikamellan
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det därNär var-
i novemberDet dess bor hos de92, ärvar sen ungarna oss,-

skrivna här, skolan här,i det fortfarandegår kommunenärmen
där i har det formella för och alltuppe norr som ansvaret pengar

det med socialtjänstensånt, där jag kommamåsteär överensuppe
hela tiden fast allting ska ske här, skolan, fritids,PBU, sjukgym-
nastiken, talpedagog, assistenter, skoltaxi, allting.

och alla beslutMen sköts fortfarande kommunenipengar-
där deras bormamma

de den placerande kommunen,-Ja, och det jobbigt.är är
Mycket den kommuneni sköts med muntliga överenskommelser.

de glömmer vad de ochMen tiden byts tjänstemännengårnärsagt,
de inget gamla löften.ut, vetnya om

ekonomin ihop,Hur bidragengår du får också be-är som-
roende muntliga löftenav

Delvis det boddeVi husså. i handär närett annat tog-
barnen. ochMin tänktejag väl pensionera där, husetom man oss

passade bra för det blev förtvå litet för fyraMen och lågpersoner.
alldeles för isolerat för barn, sålde efter tid och köpteså deten

huset.här Norrlandskommunen de skulle hjälpa ekono-attsa oss
miskt, banklån och slutade jobba,jag barnen krävde hel-tog
tidspassning. första fickDe den hjälptvå åren de utlovat. Sen
skrevs avtal med ändrade villkor kronor40 OOOsom gav oss
mindre året. klara.Det svårtärom att

du påpekatHar det-
har det-Jag otaliga de allting de villgånger,sagt vet men

lyssnainte eller de kan inte nåt.göranu,
Du alltså dig medmåste nöja mindre bistånd-

har frågat socialförvaltningen-Jag Stockholmi och i min
kommun, hur de här fall, ochi desåna de skullegör sägeregen att

förinte sak. förloradenågon Dessutom jobbet.jagutsätta samma
hade fått löfte fastjustJag anställning inom hemtjänsten, jagom

hade körkort förprecis tagit det jobbets skull.
du blir sjuk, hurOm det dågår-

låg influensa feberi och hela februari.-Jag bådaMina yngre
döttrar ledigt från jobbsina och ryckte fickin. dem,Jag ersättatog

har a-kassa.jag ingenmen
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skuldkänslorochBarnen: oro

harhusets Sjuårigebåda ligger övervåning.i LarsBarnens egenrum
från Astrid Lindgren sjuk-stödAnn-Sofie hyrt meddator, som

utvecklingsprogram,ofta medStockholm.huset sitter någoti Lars
finnsläsa. hanshan kan0rd, sammanhang, intelär Isig rummen

från skolan,själv hembilderböcker han tagitleksaker, några som
spöken, Godispåsen Maria Gripe.bok aven om

ofta blirmed saker,plockarhar LarsVäggens tapeter revor,
Ann-Sofieföremål.och till, bryter Larsotålig river säger att serav

fyrabarahanhelst. årvilken Sjuåring Men närär nogut somsom
förmågan lära.kunskaper ochdet gäller att

glad och poj-färgfoto piggsitter LarsDet väggen,ett enav
stilla, hopparofta, kanskrattar och ler inte sittasocial,ke. Lars är

ochsaker flyttasblir oroligfar, sysselsättas.och Hanmåste om
regler,förvirrad.honommänniskorändras, Fastarutiner görnya

fun-dåhandå känner igen sig,dagsprogram,nyheter,inga samma
bäst.Larsgerar

drygutanförkorridorenbokhyllan ståri LarsI meterenrum
oftaLindgrenfilmer. tittar på.med Astrid Devideokasetter Lars

frånstillakan hanVid datorn eller TV-n sitta Programmenett tag.
förför ochbetyder mycketsjukhuset Ann-Astrid Lindgren Lars,

vidstunder han sysselsätterpojken de sigslipperSoñe passasom
datorn.

bredvid sitterbor Det någrai Lars.Tioåriga Susanne rummet
skrivbord, dethennes lillaidolbilderurklippta äröver gott om

Lotta-böcker,raddaflerahylla,böcker hennes Vivecai Lärn, enav
i Säven.Det susar

skolan.bra för hennefort. imycket ochläser Det gårSusanne
uttryckibland ispänd kroppen, sighon spänningarnaiMen är tar

för saker honofta rädd inteskuldkänslor,talsvårigheter, hon har är
för blilivbehöver välplanerat inte ångest-behärskar. Hon attett

omkringoch redabehöver också ordningfylld. lillebrorHennes
problem,oförutsedda dåskäl: klararandra intesig, Han avmen av

han själv blir rastlös.värld obegriplig ochblir hans
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Ann-Sofie levde fyra kaotisk familj.Susanne iårsäger att en
blev misshandlad faraHon sin illa.sinsåg Nuav pappa, mamma

hon skuld hennes.sig inte ärtar som
kan det honinte med lillebrorHon varit Hennesprata om om.

spädbarn hans första familj bröts sönder. vadinteHannärvar vet
hände, villSusanne inte minnas. Båda märkta tidigasinaårsom av

livserfarenheter.
har fått diagnosenLars harDAMP-ADHD. special-Han egen

lärare vanlig klass, åki hargår personligHan assi-ävenmen en
fritids. kräver tillsyn, samtal, hjälp, stimulans, förHan detstent

skulle hela tiden. Tillbakanågra han leenden, glädje,sägamesta, ger
finurliga ögonkast.spontanitet,

lille brukar vårdcentralensHur mår Vår Dennis, husläkare-
fråga han Ann-Sofie.när möter

kännerDet tillmånga omtyckt, litenLars. Hanär ärsom en
pojke lägger märke till. leende tillgång, han krä-Hans år ärman en
vande charmig.men

körs till skolanLars varje utanförtaxi stannarmorgon av som
hemmet. hämtas från fritids Ann-Sofie eftermiddag.Han varjeav
Ibland åker de direkt hem, ofta far de till kommunensPBU imen
huvudort, eller till Iblandnågon mottagning. Susanneärannan
med, kanske har hon tid hos talpedagogen eller sjukgymnasten.

farIbland de till Stockholm där Astrid LindgrenLars gårner
sjukhusets datortek och får hjälp personalen med något nyttav
inlärningsprogram.

Barnens rätt

Ann-Sofie berättar det behövdes mycket förtjat all denatt att
hjälp hon skaffat till barnen. det har honHon säger attnu mesta

till.tjatat signog
har ochDet varit samtal.många utredde,många PBUturer-

och de tyckte behövde samverkansklass,i litenLars en en grupp
med lärare. de klasser fanns vid det tillfälletmånga hadeMen som
barn med problem. socialt utåtriktad, de barnenLarsgrövre är

och inåtvända. här korn framDet till det, dePBUtystavar var som
tyckte passade deinte i där klasserna. fickLars någon alltsåHanav
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ifrånkan klass-med speciallärare.vanlig åk Debörja i 1 egenen
det behövs.rummet om

annorlundaandra barnen, kännerVad de sig Larssäger-
lös-mycket lyckadfungerar utmärkt.detNej, Det envar-

ning.
löstebehövde det härdu tjata, sigDu utanattsa-

krångel.
betalaNorrland skulledet kommunen i-Jo somvarmen
och deden placerande kommunen,eftersom despecialläraren, är

med kommunenkunde kommabetala.ville inteinte De överens
norrlandskom-det alla fallekonomiska. Till slut blevhär det iom

betalade.munen som
har alltså löst sigDet-

samtal. haroch oräkneliga tjatat migEfter Jagmånga turer-
sjukgymnastiken,talpedagogen,PBU-samtalen,till de regelbundna

stäl-fritids. Och den här kommunenochspeciallärare assistent
verkligen behö-krav rimliga, barnende tyckerler mina är attupp,

Medvill betala.föreslagit. de där intedet ijag Men norruppever
Och behöverdet problem.skoltaxin har varit så en av-samma

lediga, börjar blioch kan aldriglastningsfamilj. Min jag varaman
förför själva månaden,behöva ha helg islitna. skulleVi attossen

ledig bara barnen imedkunna vila jagNu ärnärärut, vara varann.
skolan.

detdin hemkommunVad säger om-
avlastningsfamiljer till dede behöver sinaDe säger att som-

den här kommunen.bor i
här.kommunalskattdet betalarju, niMen gör-
ska betalanorrlandskommunendet-Javisst, är sommen

den häravlastningsfamiljen och det vill de inte De sägergöra. att
betala.skyldigkommunen är att

den saken.har dulänge tjatatHur om-
ska betalabestämmakan inteår. DeI ännu vem somsex-

kommit medhar dedärför blir det avlastning.och ingen Men nu
avlastningsfamilj Norrland, milhittatförslag. har iDe 40ett en

månaden. skabarnen helg ihärifrån. kan MenDe ta emot en
får tid vilketdit, och dåköra barnen ingen över, var me-

barnen samtidigt kan be-därningen. Kommunen säger attuppe
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söka bor området. kunde väl kondis underi Visin pappa som
tiden och bo iöver natten stuga.en

Är förslagdet deras till avlastning erav-
hemresamil bil och lika lång och kondisi-a, så40 vänta

och det bättrei ha detövernattningsstuga. Då är attsova som van-
ligt, förslagetalltså ledighet alls. där skulle baraingen Det trötta ut

ännuoss mer.
Träffar barnen sin pappa-

har enskild vårdnad. vill allsDeras intePappanmamma-
träffa och han kanske skäms, han kännermig min vet attman,
till misshandlat och derashan barnen har skickatHanatt mamma.
vykort och då skriver han han älskar barnen.några gånger Menatt

likadantdet vill läsa korten, honvarje intestår gång. Susanne säger
hon det och honvad han vad han skri-inteståratt vet tror menar

han ska träffameningen barnen halv-varjeMen gångär attver. en
det bestämt det skrivna avtalet. här tidigareiår, så i iHan årär var

sällskap frånmed socialkontoret därtjänsteman i Norr-en uppe
land. förstannade hade bråttom de skulle hinnatimmar.De två De
med andra saker också.

Håller barnen kontakt med sin mamma-
hit dag. allt möjligt.ringer varjeHon De Hon ärpratar om-

deras hjälper dem de har detJag är närmamma. mormor som nu
svårt.

klarar hon hon fri från tablettmissbruketsigHur ärnu,-
det bra, hon har fortfarandeNja, inte problemgår sånog-

med det där.
honLever ensam-

träffar fel karlar ibland.Hon tyvärrnog-
hon och du hennes problemKan prata om-

detLite, svårt.ärmen-
Anklagar hon dig-

hon det hennes fel det blev här.Nej, såsäger äratt eget att-
Och brukar hon hadehon bra barndom. Och honsäga att en
tycker väl barnen allt fått det ganska bra här.att trots

Allt du dig tilltjatatsom-
kan kanske-Ja, så säga.man
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själv då, har du med alla dinaDu nån att prata om pro--
blem

har förstås, har bildatmin vi i-Jag såman men en grupp
det föräldrar och anhöriga till barn med speciella be-näraärstan,

träffashov. regelbundet och diskuterar, läser bokVi just nu en
heter Upptäck förstå, hjälp barn riskzonen". fåtthari Jagsom

bra kontakter med medlemmar, har alltidmånga nångruppens man
till det Alla har liknanderinga nåtäratt att prataom om.

erfarenheter.
folk harTycker du krävande, du du måsteäratt sagt att-

dig till resultattjata
tycker väl det, kräver bara bar-jagNågra såntmen som-

behöver. Läkare och lärare håller med börjanmig. iFastnen var
det då kände fick förtursplats tillosäker.jag migsvårare, Jag en

dagis fast andra stod före och väntade.Lars
kan skapa missnöje.Sånt-

förklarade för ochalla vilka problem har,jag-Ja, Larsmen
folk lyssnade och förstod. har för-dess alltidjag gjortSen så. Jag
klarar. har det samarbetet mellanvisst varitMen Värst ärtungt. att

får stöd ochkommunerna den här kommunen jaggår så Itrögt.
förståelse, med, deNorrlandskommunen svår görär att pratamen

oanträffbara ibland. kan och lämna meddelandesig ringaJag attom
fjor-frågavill de hör det kanjag inte sig,något. Dagarna går, av

har ska ha telefonsamtaldar. krävt varjejagMenton att ettnu
problem.torsdag klockan regelbundet, för olöstanio, att prata om

fatta vill hadet kan kort,Finns inget jagatt prata om oss men
det där samtalet.

tycker du besvärligDe ärattnog-
underbemannade.de har tid, deDe säger äratt ont attom- Är du helt enkelt besvärlig-

det här för barnens skull, det handlar deras-Jag gör om
rätt.

Erik ErikssonIntervjuare:
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Elisabeth O. intesom

längre är tyst
"De borde ha miganvänt resurs"som en

Elisabeth kontorist statligt verk. arbetar Stock-iHonär ett
holm, bor förortskommun.i hon fyrahar barn,Hon år,45ären

CarolAron och Tedår, Peter han30 Aron ingenjör,23, 21 16. är
har sedan länge familj söder Stockholm. Carol flyttaregen om
ihop med pojkvän grannförortsin i under de veckor Elisabethen
förde de samtal med den här byggermig intervjun Carolpå.som
och har deras bådaPeter andra syskon har andrasamma pappa,
fäder.

Det skulle börja skolan för förstaPeter Elisabethnärvar
fick kontakt med socialtjänstengången hemkommun.i sin

utvecklad,Han Elisabeth, märkte detjagsägersentvar-
tidigt, han hade i med koncentrationen,svårt svårtatt vara grupp,
han barn. de han skulleMen såg Peterett tystvar attsom sa nog
komma ikapp, det brukar komma de.sa

Och hur gick det, korn han ikapp-
först gick detNej, ganska bra. började dagisPeter imen-

och han hängde med, det krav honominga då. börjadeSenvar
han sexårsverksamheteni och då märktes det han rik-inteatt var

skolmogen. skolantigt tyckte skulle och hurMen årvänta ett se
det gick.

Höll du med-
väntade. föreslog de liten klass. Och det-Ja, Sen en var

då socialtjänsten kom för första och hadegången, PBU. ingaJag
invändningar, de väl bäst, de ordnade förvisste med lekterapi

det pågick och detPeter, gick problem,år i Senett utan stort sett.
försökte slussa till vanlig klass. gickPBU Peter Det inte. Hanut en
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gick han ochfick till liten specialklass, och där iåtergå 2:anlzan,en
barn med koncentra-den där klassen detI3:an. mestvar

tionsproblem.
liknande problemhar syskon, hade dePeter tre-

skolan för de andra barnen.det har braNej, igått-
varför har härfunderingar dedu Peter svå-Har några om-

righeterna
säker kan tänkalätt jag miginteDet är att men envara-

förklaringmöjlig
Är fördet dig berätta detsvårt att om-

liten.besvärlig tidDet Peternärvar en var-

Fadern

barnen. hörbor ihop med Elisabeth ochintePeters Hanpappa
honomsällan Elisabeth bröt med Peter år. Dåsig. när trevarav

ochsedan tid missbrukat narkotikahade längre sprit.enpappan
oftahan besök han våldsam.kom sinPeter sågNär pappavar

slå Elisabeth. Idag kan han det. minns ingetinte Hanprata avom
det vill intesvåraste, veta.

soldatkorn till slutet 60-talet.Sverige i HanPeters varpappa av
fickhan deserterade, asylden amerikanska ii Vietnamarmén,

krigsminnen, han vägrade talahadeSverige. svåraHan ommen
till berät-dem. kom SverigevietnamveteranernaNågra av som

och själva utfört, skrevtade grymheterna de någonsett, enom
framträdde Russell-Tribunalendeltog Flerabok, inågra möten.

förStockholmskonferenserna redogjordeoch Vietnam, tortyrom
utfört fångar, massakrer civila, våldtäkter.de

tillVietnamsoldaterna kornde amerikanskaMen många somav
med nedbry-brutala våldserfarenheter gickmed sinaSverige tysta

omöjliggjordes fastadessatande upplevelser. För många mänav
och familjeliv.relationer

hadeVietnamkrigets förlorare.Peters Han re-pappa var en av
andra solda-dan börjat använda droger liksomi Vietnam så många

missbruket, förhållandet med Elisabethblev medinteHanter. av
ochblev kort stormigt.
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våldsamheter, miss-äldre Carol minnsPeters syster pappans
fortfarande förräddhandeln Elisabeth. sin HonHon är pappa.av

tiden.med denhellerinte Peter svårapratar om
Carol med PeterKommer överens

tid, ibland har honmyckethar tagit såHan av mammas-
ganskaborta skolahonom. han boddeorkat medbara När en
bra.och det tycktehade tid med jaglänge mig Fastså varmamma

skuldkänslor, tycktemed och jagmellan medkänslaslets Peterjag
medskickade hem brevhemma.det bra han inte Hanatt varvar

han ritade streck-knappastteckningar, han skriver något, men
hemskt,föll från ansiktet och detgubbar med tårarstora varsom

förkände verkligen honom.jag
sakerna.Elisabeth de härdu ochKan prata om-

ofta,fast blir detdet inteLite, så svårt.är-

Vägrade skriva under

förstod dåhon egentligenElisabeth återkommer till hur lite när
hur okunnig honbörjat skolan,Peter var.

socialbyrån också.handfallna, hon, deAlla sägervar-
tycktediagnos ställdes inte De PeterPeter.Någon oupp-var

de välställde krav, visstefostrad, de och inga jagjagså, antog attsa
bäst, deallting att experter.var

regelbunden kontakt med socialtjänstenHade du-
1986, då blev kon-gick vårtermineniNär Peter trean,-

fickfar dog. budetbörjadetakterna minDet Jagtätare. när
förskolangick med tillkvällen, jag Peter att senmorgonen

med eftermiddantill och henne. jaghem På när varmamma vara
hem medfrån socialbyrånhemma kom Peter. Deigen några attsa

krismöte med detbråkat skolan, de ville hahan Jagi ett samma.
och till det därfor med till DePeter mötet. attsamamma sen

omhändertas.skullePeter
honomde du missköttAnsåg att-

hemförhållandena.hade anmärkningardeNej, inga mot-
hemmaoch kundede jobbade heltid intevisste jagMen att vara

kundeeftersom han bråkade och idagarna med och intePeter, vara
tillhan omhändertas.skolan mig.De såså måste sa
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gick detHur-
tjatade föri timmar skriva underDe migtre att att ett-

vägrade.jag skulle bo hemma hosPeterJag mig,attpapper, men sa
och tyckte uppfördejag jag de illasig ochmig minaatt motsa
barn. hade dött.Min just lyckades ordnajagSen må-pappa en
nads ledighet, och de lovade ordna med hemlärare. honMenen
kom bara enda gång.en

Vad Petersa-
påstod lärarna lyssnade honom, deHan inteatt att pro--

vocerade honom, han ville bråka.inte ville skolan.iHanatt vara
fickhan inteMen-

Skolan han omöjlig. blev avstängd helt enkelt.Hansa var-
fanns beslut han skulleDet undervisas hemmet,iett att men

lärarinnan kom ringde och detinte. jag påstod de honNär attsa
hos hade skolavarit ingen mellan och detPeter juni året.oss. mars
gick tillbaka till skolan, han blev utkörd.Han men

Vad kommer Carol ihåg det händePeters syster av som-
ledsen hela tiden, hon ofta, försökteMamma jaggrätvar-

henne. skullevisste skickas bort OchJag Peter nånstans.trösta att
morfar död. den kundeså lugnHan någotnärvar var som vara

hände. Morfar den kunde lita fannspå, inte, jagvar man pappa
hade ingen kontakt alls med honom. verkligen tidDet svårvar en
för oss.

De visste alltid bäst

Efter den lediga månaden Elisabeth börja jobbatvungen attvar
hon försörjdeigen, själv och barnensig kontoristlön, honsin

bad socialbidraginte då och hon har aldrig bett ekonomiskom om
hjälp heller, hon har alltid klarat familjen lön.sinsenare egen

det problemet fortfarande avbrutnaMen skolgång.Petersstora var
fick komma tillbakaPeter inte till skolan. fickMen nu-

hjälp socialbyrånjag och ordnade fram platsPBU. De iav en en
terapiskola, fick åka dit dag.taxi gick därPeter varje iHan två år,
tills han elva. började undra han kanske hade be-De nånvar om
teendestörning. gjorde de honomDe IQ-test, sågett ettsom
grånsfall, de ville låta barnpsyk utreda honom. detSzt Görans Men
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gick detblev allt ganska bra den där skolan.inte Trots iså Menav.
efter meddelade socialbyrån skolgången slut.migtvå år Enatt var

från socialtjänsten åkte med och tilltjänsteman mig speci-Peter en
alskola Dalarna. blev placerad. blev kvar däri iDär Peter Han näs-

fram,han hankade och han längtade hem hela tiden.sigår,tan tre
Till slut blev han hemskickad.

Enligt Elisabeth det hennes problem med social-storavar nu
började. gick hemma, han skolpliktig,tjänsten Peter men var

det kunde socialtjänsten erbjuda lösning.inte någontrots
flerahade med socialtjänsten, med,-Jag Petermöten var

hade blivit dem. börjadedet kväl-springaNu Petermot ute
larna, han polisen för klotter och förseelser,andra mindretogs av

fick flerahämta honom polisstationen. blevjag gånger Så Peter
inblandad stöld, han prövade droger.i en

ha kontaktdu med socialtjänstenFortsatte-
Efter och halvt ordnade de indi-år Peterett ett ett-

viduellt gymnasieskola. skolkadei aldrig, missadeHanprogram en
enda lektion. de ändå han klaradeinte inteMen ansåg atten pro-

började fickoch höra detDå jag ringa jaggrammet. runt, att var
köer till försöktegymnasieprogrammen. bli medDe sånaav som

för förplats andra.Peter att
reagerade han blev avstängdPeter igenHur när-

mycket, han sniffade, hittades medvetslös iHan utevar-
Gamla Och det användes honom.Stan. mot

gick samarbetet med socialtjänstenHur nu-
gick det verkligen dåligt. tyckte de slutat lyssnaNu Jag-

levde försörjdemig. honom, hurmig, jag jag visstePeter
hade det. de började betrakta dåligjag migMen tror som en

kände det hade.vid havarjeJag svårJagmöte att attmamma. var
med. deras det eftersomi social-Det står så Jaggöra vetpapper. en

försekreterare Stockholm berättade det hadei mig närsenare,
kontakt ärende. hade framföri sig.Hon Detett annat papperen

hon, du svår.står så, ärsa
kanskeDu svårvar-
förstod lugn medinte detDe Peter,måste gåratt man vara-

forcera honom, försökteinte imåste Jagatt ta ett steg taget.man
det för dem.tala känner honom, har klarat de andrajagJagom
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bra, förbarnen och också den delen. kanjag intePeter Mentre
hans lärarinna.vara

förstålyckades dem detinteDu att-
de har de alltidNej, inte utnyttjat mig visstesom resurs,-

bäst. barn, har livser-jag denjag minaMen är expert egna
farenheten. mycket liv blev fel, mycket förspillt.Så Peters Jagärav

fel,tycker det socialtjänstens de aldrig hans problem. Hadesågär
då vad hade aldrig förslag.jag jag derasjagvetat vet accepteratnu

Och hur har detPeter nu-
flerahemma har hand hittatgår år.Han Hansen egen-

för med problem.projekt Lidingö pojkar sociala Menett vet
kommun vill betala.inte vårom
du med socialtjänsten den sakenKan prata om-

myndig han har socialsekreterare.Peter år nu, en egen-
du med PeterPratar-

ofta jobb och utbildning, droger.Vi ävenpratar om om-
fortfarandehåller han med ibland.Tyvärr sånt

du själv medHar nån att prata-
det hade jag ingen, jagFörr svårastnär pratarsomvar nu-

del med min syster.en
aldrig erbjuden samtal dina problem, duBlev du om egna-

fåtthar bära ganska mycket
har vad tyckt och känt förränNej, jag inte jagpratat om-

ifrån, förrtid. kan gickjag jag jagNu när sägavet tystsenare mer
faktisktoch höll med. har lärt vad tycker,mig jagJag säga ävenatt

jobbet.
du har haft kontakt med socialtjänsten också.Men senare-

det Ted.gällerJa,-

Livsnödvändigt

träffadeElisabeths Ted han honBrigitte,år14 näryngste son var
träffadestillsammans kort tid, gjorde slut, igenDe13.var var en

fickElisabeth väntade barn hadeBrigittenågon gång. När veta att
fast förhållandede båda längre med varandra.tonåringarna inte ett

hösten, femte månaden,Det På Brigitte ivåren 1997. närvar var
träffade Elisabeth henne bodde hosigen. Brigitte sinDå syster,
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föddafylla Flickorna ihade hunnitBrigitteår. 14.16 ärsom var
afrikansktfrånursprungligenderas kommerSverige, ettmamma

land.
frånkastades hemmet sinbåda HonDe systrarna ut mamma.av

fåtthademed demsedan dess ha Brigittesgöra.vägrar systerattatt
med hjälpliten lägenhet Alby,andrahandskontrakt i avett en

fjortonåriga kom.dit den gravida Brigittesocialtjänsten. Det var
oftare dåligtträffa lite honbörjade iBrigittejagNär var-

psykisk balans.och dåligElisabeth. iskick, berättar Hon magervar
han riktigthade manlig socialassistent, jag inteHon trormenen

honsexuelltproblem. hade utnyttjatsBrigittesinsåg Hon när var
fördömd små-tolvårsåldern,i övergreppär motav en man som

berätta vadpolisen, vågadeflickor. kontaktades Brigitte inteJag av
fastnade social-stannade denmed utredningenhon varit av,om,

byrån.
lägenhet tillflyttade från sinseptember BrigitteI 1997 systers

barn.dessutom väntade honElisabeth. sjuk, DenSystern ävenvar
boddeElisabeths lägenhet. Ted ifickgravida iBrigitte ett eget rum
förhål-hade längrehan ochintill, Brigitte inte någotrummet men

hon slitenhade låga blodvärden,lande. honBrigitte varvar svag,
hand henne.försummad, hadeoch ingen tagit omvuxen som

fjorton samtidigthon barablev barn huset,i år,Brigitte som var
barnbarn.Elisabethshon väntade barn,ett egetsom

Elisabeth försökte förmå socialtjänsten sig Brigitte,att ta gean
hände.psykiatrisk hjälp,professionellt stöd, ingethenne men

fallet till Länsstyrelsen.Elisabeth anmäldeville inte Honvänta.
hjälpteElisabeth, hanbarnläkare stödde mig,En säger-

anmälas ef-föreslog saken bordefaktiskt handetmig, attsomvar
Även stödde honbarnmorska mig,den illa skött.såtersom envar

bodde honStockholm där innanfanns stadsdelen Brigitteinne ii
februarihär tiden.ofta ledigt under dentillkorn mig. IJag tog

döptes till Raoul. tjänstemän-födde Brigitte Men1998 en son som
fickde kopiastadsdel blevsocialbyrån i Brigittes närarganen

ändådet där vältill Länsstyrelsen.anmälan Demin att varsa
onödigt.

du dåVad svarade-
livsnödvändigtdet gjort.något-Jag attatt varsa
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Fick du ordning ditt samarbete med socialtjänsten, nu-
boddeBrigitte hos dignär
började lite bättre.Det måddeBrigitte inte lika dåligt,-

hon hela tiden bättringsvägen. hennes hen-Men ärvar mamma
vårdnadshavare hon kastat dotter, ochsinävennes utom mamman

började skapa problem. hadeBrigitte legitimation,ingen inget
bankkonto för barnbidraget, underskrifter behövdes påmammans
blanketter och ansökningar. vägrade alltid skrivaMamman på. När
socialtjänsten ville omhänderta medBrigitte stöd tvångslagav en
för bort henne från överklagade alla be-att mamman mamman
slut, ärendet fortfarande olöst. jag förränmig inteMenär gav

hade fåttBrigitte leg, det månader. Och barnbidragetett tog sex
för fickRaoul hon direkt brevlådan.i Och fick Brigitteså två nya
socialsekreterare. bra, deDe verkligen försig lösaär anstränger att
konflikten med Brigittes de kanske inteMen såvetmamma. myc-
ket familj.Brigittesom

Åk till Afrika

Elisabeth berättar familj:Brigittes kom till SverigeMammanom
för fråntjugo land Afrikaår i periodergenomgåttettsen som av
social och inbördeskrig. har barn med olikaHon åtta män.oro

föddäldste Afrika,Den i de Liksomövriga i Sverige.är mamman
alla barnen medborgare det afrikanskai landet. Eftersom Tedär

och giftaBrigitte inte lille Raoul svenskinte medborgareär är som
Ted, har afrikanskaBrigittes medborgarskap. har social-Nuutan
byrån föreslagit familj skaBrigittes till det afrikanskaatt resa ner
landet och söka lösning problemen där enlighet med de afri-i
kanska tradioner kan respektera.antasmamman

hel del det landet,-Jag Elisabeth, harjagsägervet en om
följt händelseutvecklingen där, det land folkavråderär ett attman

till. vill barnbarninte mitt ska dit.Jag har före-tvingas Jagattresa
slagit söker lösning här i Sverige.att en

Vad de dåsäger-
föreslår ochDe jag Ted åker med till Afrika.att-

Vad ska därgöra-
med Afrikai deVara något i ska lösa konflikten.möte tror-
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krig därDet är nere.-
det, de ska tillfälle.-Just säger vänta rättattmen
låter dyrt.Det-

det-Javisst, skulle kosta bortåt kronor för alla100 OOO oss
flyga fråndit, socialbyrån skullenån också åka med. före-Jagatt

slog ställeti skulleBrigitte kontakt med ungdomspsykia-att ta en
för den hjälp hon behöver. då skulle hon förstMenter att tas

utredningshem ihop med barnet och det kostar femtusenett om
dan detoch alldeles för dyrt de socialbyrån.ansågvar

Vill själv ha denBrigitte där hjälpen-
honNej tveksam, hon hon inte tokig.är Jagsäger äratt-

försöker förklara hon begåvad och klok hon behöveräratt attmen
med folk kan hjälpa henne reda alla känslor kring detprata utsom

hänt hennesi liv.som
har detHur gått-

har flyttatBrigitte tillbaka till fåttsin återsysternyss som-
lägenhet. Brigitte och Ted vidMen dagligen, de har ingeten pratas

förhållande de håller kontakt för Raouls skull.men
konflikten medMen Brigittes olöstärmamma-

försökthar tillstånd familjeråd,-Jag slags kretsnåt en av
människor litarBrigitte jag andra fall,på, gjort isåsom vet att man
under ordförandeskap frånnågon tjänsteman socialtjänsten. Enav
sådan lösning bra, här däri Sverige alla bor, landinte i ivore ett
Afrika där det krig. detDessutom ansvarslöst slöseri medär är ett

skicka dit. har levt socialhjälpMamman i Sverige iattpengar oss
Iblandtjugo undrarår. de kanske vill blijag med henne ochom av

barn,hennes de svenskainte medborgare. Ettär sätt attvore
skicka iväg dem till Afrika. då förlorar barnbarn,jag mitt TedMen
förlorar sin son.

du det härSäger till socialbyråns tjänstemän-
det och igen, de-Jag säger om trorom men mera en resa

till Afrika.
konstruktivtni samtal, du ochHar tjänstemännen,ett-

eller bråkar barani
Nej, samtalar ganska bra förståroch för detvarann-

den här frågani tycker olika. Och skulle de drivasåmesta, men
den därigenom överklagar beslutet.så jagresan

61



ÄHO. LÄNGREELISABETH TYSTSOM INTE

har lärt dig mycket under de här åren.Du-
myndigheter,kontaktahar lärt reda saker,mig-Jag ta

rättigheter.överklaga beslut, mina årFör sextonta senvara
höll med det jagde allting bäst.visstetyckte jag Jag mesta,att om

tyckteifrån. jag.aldrig De expertervarsa
medborgarekritisk och kunnigkanske har blivitDu en-

samhälle behö-demokratiskmänniskahelt enkelt, sån ettsomen
läroböckerna.får trover om man

vill hamyndigheternaalltid säkerjag inte-Ja, är attmen
föredrar fogliga och jagdendet kanskeDeså. tysta personen var

för årsexton sen.

Erik ErikssonIntervjuare:
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förändringen
"Jag blev frisk när jag slapp tigga "

episod återkommerEn i berättelse.Marias boddeDe i Uppsala då,
hon själv, hennes Pablo, Gabriel och dottern Anna. Bar-man sonen

Gabriel han gicksmå, andra klass, hanåtta, i hade ännunen var var
inte tystnat.

hade och handlat,De varit de trapphuseti tillvägute var upp
lägenheten andra förortsområdet.våningen i stannade tillHon

ögonblick deinnan hon lyfte handväskan ochett var uppe, upp
efterletade nyckeln. kände hon hurDå hennesi hårnågon tog tag

och drog henne bakåt. höll hårtNågon hennes hår,ett grepp om
slet henne golvet, slog hennesnågon oskyddade ansiktener mot

stengolvet, eftergång gång.
fick blodsmakHon i kände läpparna sprack,Hon attmunnen.

framtänder gick sönder.några
Och hon förstod fortfarande detinte gjorde henneVem var som

detta onda. hade bakom henneHennes uppförgåttegen man trap-
barnen gick där också, fannsingen i villeHonpan, trappan.annan
förståinte det hon älskade slitit omkull henne.att var mannen som

förstaDet inte han misshandlade henne. hadegången Detvar
pågått i det kunde hon fattamånga Trots detår. inte hennesatt var
Pablo gjorde fruktansvärthenne illa.så han stodHon sågsom att
lutad henne, ändå det det människa,Över var som om var en annan

okänd.en
fortsatte slå hennes ansikteHan golvet. ringdeEnmot granne

polisen korn omedelbart, kanske hade polisbil råkatnästansom en
alldeles närheten.i hadeMaria Pablosig stod lutadvara satt upp,

poliserna kom.väggen närmot
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fallitoch svarade honfrågade vad hänt honMariaDe attsom
olyckshändelse.detoch slagit sig, var en

hanerkände, hanhan slagitPablo Maria. HanMen attatt sasa
glad hanbestraffat och hon kunde intehenne, mosatattatt vara

frågadepoliserna och de Mariaansikte. det tillhela hennes Han sa
Pablodetgångännu sant.sa varen om

bedyrade Pablos oskuld, honförnekade det. HonHon upp-
vadfel, de skulle bryhennes inte sigrepade det eget attatt omvar

Pablo sa.
Läkaren troddemed till sjukhus. intePoliserna Mariasigtog

återvända tillhon skullehan till henne intehennes berättelse, attsa
mannen.

efterskadade. dettändernaansiktet läkte,i MenSåren varvar
efteråtGabriel blevhändelsen Mariasi Nutyst.trappan som son

hände.detoch hon kännerdetMaria överstorVet sorg som

Vägrade inse

från litetflyktingar tillpolitiska SverigekomDe 1980, ettsom
hankändPablo hade oppositionsman,land Centralamerika. variti

flera mycketfängelse Dess-hade svårt.suttit i gånger, torterats
efter trafikolycka.skadat benhade han illautom ett en

Pablo denfamiljen till detkorn SverigeNär utsatte,som varvar
fick omfattande be-och förståelse.behövde vårdden Hansom
Rödatillhandling, han började Korsets mottag-terapeuten

del samtal.för tortyroffer, familjen deltog ining en
frågade detlidande.Pablo berättade Mariasitt Ingen omom

giftealltsedan deför Pablo sig.våld hon varit Ingenutsatt ge-av
fort-förstod honundanflykter,nomskådade hennes ingen att

regelbundetmisshandlades och hotadesfarande somav mannen
för hanfick vård den igenom.gåtttortyr

vägradeförlät hela tiden.hon honom HonMaria säger att er-
henne och barnen,hankänna inför självsig attmotatt var grym

för onda han fåtthämnades dem dethan utstå.
handlade bar-vad hände, detVarför ville hon inte omse som

hälsanens
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Kärleken, älskade honom. giftMaria. hadeViJagsäger oss-
det fanns liv,jag ingen i vägradeår, mitt jagnär artonvar annan

kärleken och den gjorde blind.migöverge
kärleken till barnenMen-

kunde klart.Det min jag inteär attsorg, se-
Äventräffade Pablo andraSverige kvinnor. detta vägradeI

hon började undra Pablo kanskeMaria inse. psykisktMen om var
sjuk.

återresaMisslyckad

flyktingförläggningvistades förstaden tiden, fickDe snart
uppehållstillstånd och lägenhet. tyckte under-Maria Sverige ettvar
bart land. blev väl behandlade ficköverallt. Pablo jobbDe en
tidning, han konstnär och grafiker. började studera.Maria Honvar

frånhade studievana hemlandet, hon utbildad lärarinna. Nuvar
tyckte socialsekreterare hon borde söka studiemedel. Mariaatten

vad detvisste inte betydde, hjälptetjänstemännen söka.Maria
förstodmig Maria. vad det där-Jag ångrar Säger inteJagnu.

betydde, fannsdet andra studiehjälp. har jagNuvägar att stu-en
dieskuld kronor.150 OOO

Och utbildningingen-
den har frånjag gamla land. harIngen mitt Jagänannan-

lärarexamen.
blev sjuk, djupt deprimerad, ofta sjukhus,Hon intagenvar

låg sällan länge, jobbade då och dåinne mellan periodernamen av
nedstämdhet, stod butik, fickblev sjuk allt kontakti igen, rnedmer
psykvården.

bodde med far lägenheten Uppsala. hadeBarnen sin i i Men nu
föräldrarMarias också kommit till hennes ochSverige, samt syster

också flyttbror hade undan det förtrycketpolitiska hem-isomene
landet. Alla bodde Uppsala.i mellan släktingarna,Barnen sprang

olika ställen. Myndigheterna hölls ovetande. kvinnligEnsov
lärare kände hjälpteMaria till, hennes läkare, de blevsom man var

förtrogna.Marias
barnen for illa. far korn och gick. Ibland fick hanDerasMen

raseriutbrott, slog sönder möbler lägenheten, hotade barnen.i
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han dem han hånfull, han kunde förnedrainte slog dem,När var
Ändådem. myndigheterna eftersom missför-ingrep intespotta

hållandena doldes. krets och släktingar gick emellan,En vännerav
försökte slätade frågade, ställde tillnånstötarna, över närta emot

det gick.sårätta gott
fått erfarenhethade ganska det svenska vård-Maria stornu av

systemet.
fungerade bra då, hon. Alla till-Det såsägermesta var-

oftamötesgående, undrade de olika vad be-tjänstemännen jag
hövde, vilken hjälp önskade. undanjag själv höllDet jag somvar
familjens förproblem myndigheterna. hade kretsJag en egen av
människor ställde det behövdes.närsom upp

Pablo.problemetDet stora var
flytta, förstodville varför, samtidigt bröt hanjag inteHan-

benet den här cykelolycka.igen, igången en
skaffa fickSocialkontoret hjälpte henne lägenhet, hon ettny

andrahandskontrakt och hjälp med hyran början tilli samt pengar
frånhusgeråd och möbler. Pablo kom sjukhuset villeMen när ut

han återvända till det gamla landet Centralamerika.i
svenska medborgare och hade fått sjuk-PabloVi var nu-

han tyckte borde kunna leva de där bortapension, pengarna
där allt mycket billigare.är

Förhållandena hade blivit detjanuari bättreDe i i1987.reste
gamla landet. hade de svenska medborgarskapsinaDessutom

skydd förföljelse. fick fråntill biljetternaDemotsom pengar en
katolsk hjålporganisation.

Kände sig motarbetad

Trodde Pablo förändrasskulle han kom tillbaka hem,Maria näratt
förbiden onda tidenatt var

hoppadesKanske jag.-
Blev det så-

förändrades. lika hotfull tidigare.Inget Han Hanvar som-
försökte dotter hoppa från balkong femtetvinga vår att en

skrek henne hora.till hoppa Och han för-våningen. Han satans
sökte skaffa pistol.sig en
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försvinnaKunde du barnen ochinte ta-
han försvann medDet Hanövergavsom oss. en annanvar-

kvinna.
försörja och barnen.hade möjligheterMaria sigsmå Hennesatt

familj Pablo kom från rik familj, däri-i Sverige. en menegen var
från fick hjälp. hade detingen ingaMaria Hon egna pengar, var

från hördePablo hade sjukpensionen Sverige. småningSå omsom
sände biljetter och skrev och barnenPablo sig. MariaHan tre attav

skulle försvinna.
för utblottad, förtvivlad,kom till andraMaria Sverige gången,

hade fått tilloch bostad. hon adressMen vån,utan en enpengar av
efterfamilj Stockholm. for hon, söktekristen Ditom enen norr

tid kommunens socialkontor och bad hjälp.upp om
fick tillhade hittat lägenhet, månadeni-Jag 6 700en

skiljahyran. socialsekreterare borde migjag mig. HonEn att gavsa
adressen till advokat.en

det bra råd, du borde skiljasinteVar ett att-
med kontak-det svårigheterna började alla-Jo, men var nu

blivit mycketmed det sociala, det allt Densvårare.ter var som om
fel fördär advokaten tyckte land han detSverige mig,att attvar sa

för lättför kallt för Och tyckte han det alldelesmig. så attvar var
för bli medborgare.utlänningar svenskaatt

Vad svarade du-
borde hablev diskussion, han tyckte inte minDet en man-

och borde åka tillbaka till gamla land.pension, jag mitt
du svensk medborgare.Men var-

det allvar.inteHan tog-
fick första tiden,jobb dagis. gick bra denMaria Detett men

började motarbetad arbetskamraterna.hon känna sigså Honav
hon fick känslatyckte hon hade bra kontakt med barnen, men en

för barnens favorit.kamraterna avundsjuka hon blevattattav var
berättar hon bytte blöjor och torkade bajsHon gärnaatt utan att

medan de andra ogillade den delen jobbet.rynka Bar-näsan, av
oftare.ville skulle klä dem, gick till henne alltMariaattnen

vändeskände hur blev allt hur alltstämningenHon sämre, mot
höll information arbetstiderhenne, hon tyckte de andra undan om
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och planering, hon kände utfrusen.sig lämnadeMaria jobbet
daghemmet.

känsla frysasMarias förVar uttryck överdrivenatt ut ettav
misstänksamhet upplevde liknande svårigheter andraHon i sam-
manhang under den här tiden. Eller hade svårigheterna för invand-

ökat i Sverige, sedan förstaMarias tid flyktingrare som
kände ofta de ville bli-Jag med mig, Maria. Ensägeratt av

socialsekreterare till fleramig borde flyttagånger jag tillattsa en
kommun.annan

hon vägrade flytta, hon blev kvarMen kommuneni där hon
jobbat dagis Stockholm. hade fått där ochHon vännernorr om
det gick bra skolan föri dottern fick till slutAnna. MariaNu en
lägenhet kommunen, det endai område där det finns hyres-av
lägenheter. höga,Hyrorna alla har bostadsbidrag,såär gott som
här flestabor de kommunens invandrare.av

finns de talar illaDet området, folk bor nånsom om som annan
det bråkigtinget ställe,Men inga misskötta hus,ärstans. man ser

nedklottradeinga förekommer.Fuktskador Husenväggar. är
byggda gammal leråker.en

bor Maria iHär tvårummare. GabrielHennes tju-ärstoren son
bor hemma.gotvå år flyttat.Han har harDottern Anna Honnu.

lyckats hitta hon hyr.ettaen egen som

Projektet

upplevdeMaria svårigheterna hopade under den här tiden.sigatt
fick arbete, förringet hade honHon själv hittat olika småjobb, nu

fanns jobb eftersominga söka arbetslösheten ökat i Sverige.att
tyckte också socialtjänstenHon misstrodde henne.att

hjälpteEn Marias väninnor henne oftareallt medav nya myn-
dighetskontakterna. Väninnan har politiska uppdrag kommunen,i
hon väl insatt i regler och följer iblandrutiner. medHon Mariaär
till socialkontoret. Och då allt mycket bättre.går

Maria välutbildad, väninnan. hon blirMenär säger när-
talar hon dålig svenska, och då det de betraktarnervös är som om

henne dum eller obildad. får helt enkelt behand-Hon sämresom
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honOch de har berättatuttrycker väl. intehon sigling intenär att
tolkhjälp.hade rätt att

väl kännade bordelänge kommunen,har bott iMariaMen-
henne

harde bästatjänstemän, mångaOmsättningen är stor av-
finnsdetfår här.eftersom kostahärifrånsökt inget något Mensig

förstodkommunenipsykläkare mottagningenundantag. En
tolkoch tillgick med ditmycket bra.problem sågMarias Jag att en

beroddeproblemnärvarande. doktorn MariasinsågDen attvar
för bar-och hennesförmisshandeln hon så oroutsatts av mannen,

haft till dem.knappttider hondet har varit när matnen,
försökt undvika bar-alltid visasjälv honberättarMaria attatt

för ellerOfta har hon ståttoch gråta,gåttsin attutoro.nen sorg
balkongen.

tystnad,hansGabriels svårigheter,tillåterkommerHon sonen
misshand-Pabloden där Mariasden började gången när mansom

införlade henne barnen.
bra,och skriva särskiltaldrig läsalärde sigHan säger-

från skolanbortaofta, höll hanskolkade han sigMaria. åttanI sen
brottslighet.blev indragenOch det då han iallt varmer.

slagsmål,kioskinbrott, och han iGabriel med ett varvar om
honkontakt medsökte Maria,polisen. Socialtjänstenhan togs av

för samtal.blev ombedd komma ett
underbartde de hadedär,kvinnorDet två ett pro-savar-

hade det därLatinamerikafrånjekt Gabriel. Det sommanvar en
flerahandskulleskulle betala.projektet. HanKommunen ta om

från Latinamerika.föräldrar Dealla hadepojkar med problem, var
honom.de litadeimponerade av mannen,

kommunenkostadefick projektet OOOMaria 30Sen veta att
tyckte detmed honkontaktkronor månaden.i Hon tog mannen,

lokal iGabriel inneeftersom iför mycket sattmest enpengarvar
erbjödProjektledarenmed andra grabbar.ochStockholm pizza

fick dehan fått. ianslagetmånadeni Honhenne 2 OOO pengarnaav
månader.tre

hasch ville honanvändaGabriel börjatmärkteMariaNär attatt
Gabriel vägrade,med projektet.kontaktenskulle avbrytahan pro-

Gabriel.jektledaren stödde

69



MARIA V. FÖRÄNDRINGENOCH DEN STORA

och blev fiender,Min jag Maria.sägerson-
for Gabriel till Chile projektetsSå Ledaren attpengar. sa

Gabriel och de andra pojkarna skulle återknyta kontakten med sina
kulturella fickMaria inte Chile hennesi skullerötter. veta var son
bo. fick hon läsa brevMen så de andra pojkarnanågonett som av

hem, hans hade kontakt med handladeMaria.sänt Brevetmamma
och droger.spritom

gick tillMaria polisen. kontaktDå med svenskaDe ambas-tog
saden Chile, fick telefonsamtali Maria med Gabrielett attsom sa
han hatade ochsin aldrig ville henne igen.mamma se

Efter månader kom han tillbaka. bodde lägenhetHan i itre en
Alby utanför Stockholm, med de andra pojkarna. Maria säger att
hon de använde droger, Gabriel lärde det Chilesig i ochvet att att
Alby.

fick Gabriel biljett projektledaren, förSå hälsa sinen attav
far deti gamla hemlandet Centralamerika.i det enkelMen var en
biljett. Till hemresan fick pojken frånsöka lokal hjälp-pengar en

Gabrielorganisation. återkom till Stockholm villeNär inte pro-
jektledaren honom.ta emot

Gabriel kom tillbaka till badMaria. socialtjänstenHon i sin
kommun hjälp. svarade deDe längre hade förinteattom ansvaret
Gabriel eftersom han boddeinte kommunen.i

den kvinnligaMarias kommunpolitikern, påpekadevän, att
Gabriel skriven kommuneni och han placerats det däriattvar pro-
jektet kommunens återfickinitiativ. Då det bidrag honMaria
haft Gabriel sändesinnan till Chile.

Gabriel skolan. försökerNu går åter i läsa det han för-Han
lorat, fortfarandehan har med språket.svårt Maria undvikermen

fråga honom hur det och hon hangår, inte håller hus näratt vet var
han hemma.inte är

förMaria Gabriel skasig dricka sprit. Hon sägerattoroar att
han blir förbytt han berusad, han blir lik sinnär Menärsom pappa.
Gabriel brukar hem han blirringa när sen.
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frihetenDen nya

honsjälvfar indian, vit. MariaMarias ärsägerär attmammanvar
religiösfinns starka traditionerlandgamlahennesmestis. I av

kyrkakatolskahar lämnat denandetro.trolldom, Mariamystik,
fortfarande djupt kristen,honmed,hon ärväxte sam-menupp

seku-mystiken.den andliganärhet till Förhon upplevertidigt som
ellerförefalla obegripligtkanskekan dettalariserade svenskar

överspänt.
ond andes ikännerGuds honHon närvaroögon, rum-enser

riktademänniskaondförbannelsenuppleverhon motsom enmet,
hon.slags häxeri,detför längehenne sägerettvarsen,

därhon denberättademed psykiaterpratadeMariaNär omen
svarade dethenne. Läkarenfortfarande besvärarhäxkraften attsom

kanske skul-fick starka tabletterfinns häxor. Marianågrainte som
från vanföreställningarna.befria hennekunna

demkanfinns de onda andarna, MariaVar se
derashon kännerhonNej, närvaro.säger att avmen

ochdärmed serveringhade Maria iJag möte satt prata-ett en
vikadenond ande,upplevde honde ganska länge. Där men gaven

efter ett tag.
träffa honför viss-mig,honundrade inteJag nervös attvarom

hemmahadeliv. varitfrågor hennes Viskulle ställajagte att om
han tycktehem ochoch Gabriel komdagentidigarehos henne

där.främmanderoligtdetinte att varmanenvar
oroliggjorde hennedet dettaVar som

fannsanden verkligen i serveringen. MenMaria attupprepar
försvann.den

ÄrÄr frånskiljer mittuttrycka sigsigdet hennes sätt att som
Ärande det hennesonda ångestdet Marias ärär somsomoron

Ärförtryckleva underplåganhäxkraften, den mångåriga att
tvingadeshonföljden den utståohälsapsykiskahennes tortyrav

älskadehonfrån mannen
betyder längrefrån Pablo. inte någotskildMaria HanNu är

för halvårpsykmottagningenbesöktehon. återHonsäger ett sen.
hennesjukskrevdenhenneläkare gången. HanEn emottogannan
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i ordinerades medicin schizofrenatvå år. användsHon motsom
sjukdomstillstånd.

viktigt har hänt förändring.Något i liv, avgörandeMarias en
känner sig sjuk längre. huvudvärk oftaHon inte kommerHennes

tillbaka. allt det andra, det kändes ständigMen som som oro,
dödsskräck, det borta.ångest, iär stort sett

blev frisk slappDet jag jag springaär närsom om so--
cialbyrån och tigga, alltid lika förMaria. jag oroligFörrsäger var

de skulle skullenej, jag inte kunna riktigt allasägaatt att svara
frågor.deras får frånjag varje månad Försäkrings-Nu pengar

kassan. frågor, föringen fel.Inga sågaattoro
tyckte förnedrandedet hela förklaratiden beHon sig,attvar

förödmjukandeDet detsättom pengar. attvar samma som var
krypa för misshandlade henne. hon blevNärmannen som
sjukförklarad lyftes sjukdomskänslan bort, då bröts förnedringen.

Och hon har funnit kyrka.sin sökte länge bland fri-Honnya
kyrkorna församlingarna,och har hon hittat liten frikyrko-nu en

förort Stockholm. förståri där henne,Pastorngrupp en norr om
hon. Och hon behövs där, hon lagar och deltar isäger möten,mat

de frågar efter henne. Ofta hon kyrka flerai sin dagar veckan.iär
förändringupplevelseMarias mycket stark. kännerNuärav

frihon för förstasig gången många år.

Erik ErikssonIntervjuare:
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jagförbrukad. Attsvårt jag ärharJag acceptera attatt
Min social-något samhället.värde i det härharinte

prägladmissbrukarkvinna,assistent mig avsom enser
perioder imissbruket kortareärmissbruk. För migmitt

Hanvanligt liv.Största har jag levtdelenmitt Iiv. ett
ändå förblir jaghåller lagtmed jagatt enav,om

missbrukare i hans ögon.

brunamed Detspäd kvinna, intensiva,Boel litenår. En ögon.52är
innehållitBoels liv harfäst hästsvans.har honmörka håret i en

för döttrarnaockså kampförnedring,mycket missbruk och men
bor hon iOch styrka. ioch barnbarnet. Nu S-rummare en aven

utanför ochbådeoch stilla, inneförorter. lugntStockholms Det är
härskarochfönstren krukväxter, ilägenheten.i stårI enrummen

gammalt ochordnad röra nytt.av
för knarkfängelse sistasedan Boel åktefyra iDet årär sen nu

förflutna kommer hondet intehon,gången. Hon är säger menren,
socialkontoretattityder honilska deundan. Hennes möteröver

monumental.är
slängda bor-tillbakalutad med benendär,sitterHan över-

förban-jobba..." blirvill duhan: inte sådet, och JagDu,så säger
skyddad verk-lapptäckennad. ville migtvingaDom att ensy

fyl-därdär med domvillstad, för missbrukare. inte sittajagMen
tvingad förvill blitillhöra dom.vill inteintelona. JagJag att

frånkommerinkomstskulle vilja ha intesocialbidrag. Jag somen
vad kanha arbete.sköntskulle Mensocialen. jag.Det Det är att ett

handelsskolamed gammalfåjag år,52
och barn.Medliv tills honlevde ordentligtBoel 30.ett var man

högklackat.bokföring, dräkt ochmedArbetade bank i
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kom hippietiden och hon började röka litet hasch. slu-Sen Det
tade med amfetamin och heroin. prydliga banktjänstemannenDen
fick krypa kvinnofângelset Hinseberg, gångänmer en

blev skilsmässa, och träffadeDet jag jag30när var en ny-
kille. gick heroin. för helt främmande.Det migHan någotvar

amfetamin, lagtminFörutom prövatatt syster men av.
Boel lår snabbt. hon försig dag anhålls knarkinnehavNär en

omhändertas barnen.
ÄldstaVäldigt dramatiskt. flickan, välDet Jennyvar som-

då, lägenheten och Vägrade socialeninne i11 öppna närvar var
kom. hem,Nina, stod och skrekJennyvägsom var var men

frånoch varnade henne balkongen. Till slut dom attsa ungarna
följdedom skulle dom till då dom med. fult.mig, så Detta var

ljög dom rakt ansiktet.Dom i
Boel det bara åka och hämta barnen honär närtror att att

frånkommit häktet. istället placeras barnen fosterhem.iMenut
du olämpligAtt är äratt ettpapper som mamma-

knivhugg. beskriva. knarkarinte tyckerDet går Fastän såatt man
dom sköter har kvar utredningen,Jagattman ungarna, man.

det kan läsa den. Uschjag intesåär nästanmen
Kontakten med de sociala myndigheterna minstär sagt an-

strängd under den här tiden.
efteråt kan det med andrajagNu såManögon. ärse-

himla provokativ. Förnekar allt. kom aldrig tid.iJag Det nästanvar
fobi. skulle socialen klockan stodjag jagOm såettsom en vara

och duschade fem kom fickdit tidi jag jag ingenNärett. ny
förstås,dag, och då ställde medinga jag tillsåsamma pengar en

istället. dom kom hembesök lät blijagNär öppnaattscen
ibland. kunde knark dom skulle komma, baraprecis innanJag ta
för dom skulle märka nåtatt omse

Boel hamnar Hinseberg för första och vill hennesgången att
bror ska vårdnaden barnen. blir det också.Såom

hemmet där dom himla negativa.På så Närungarna var var-
dom skulle till morbror dom det, det skatjejerna sinatt attsa sa

säkra behandlade dom busfrön.inte så på. Man Domvara som
flesta där för föräldrarna hade problem. Personalenattvar pra-

föräldrarna.tade skit det vidare.Nej, ingetom var
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för-Norrköping.flyttar till Boels brorFlickorna iConny Han
för och vuxit i miss-söker NinaJennygränsersätta som upp en

blirflöt. efter kort tidbrukarmiljö där det ConnyMenmesta en
flickorna.och Boels handsjuksvårt syster tar om en av

stadfrån får hon lägenhetBoel muckar Hinseberg iNär samma
klart hon ska ha tillbakaflickorna. mål sinaHennes är ungar.som -

jättespydigkom till socialen assi-jagjagNär möttes av en-
dålig ochtyckte verkligen jagHanstent. att mamma savar en

barn. bordeskulle låta blijag jaga mina Dommig växaatt att
förstodifred. flytta tillbaka till Stockholm.Och bordejag Jagupp

skulle hängahan menade han mittvad jag inteinte när att uppsa
otrevlig och vägradebarnen. himla migliv såHan att gevar

hurbussbiljett fick jag. minns jagJagnågra Intepengar. ens en
efteråt huroch jagstod och grinade inte visstetorgetnere

därifrånskulle migta
ochskyddskonsulentensocialen hjälpa Boel gårNär vägrar

får socialassistentEfter honhenne ett tagmatpengar. en annanger
och mycket bättre.allt känns

fickskulle tid till-tänkt det innan jagDet att envar-
frånflickorna, bodde hos detbaka dom princip mig jagi attmen

tyckte det gick bra.från fängelset. Och socialenkom såattut
Boel tillbaka Hinseberg.håller halvår. Sedan Hen-Det ärett

fått handbarn Ninabror dör, och precissystern tar omsomnes
förfår fosterfamilj. Boel kommer baramedan igen,Jenny uten ny

fosterhem kandär deåka Flickorna placeras iin igen.att ett nytt
fosterföräldrarna.tillsammans. det skär medsig DåMenvara

dyker Vicki upp.
häftig människa. kompisVicki lärare och Hon varvar en-

åkthand hadetill och erbjöd tjejerna.min sig Jagatt ta omsyrra
blev jätteförtjusttill behandlingshem och socialassistent iminett

visade det hon och henneskolladeVicki. ingenting. sigSenHan att
straffats tidigare för dom odlat hel åker marijuana.år4 att enman

och dom häktadespolisen kom och grävdeSå gräsmattannär upp
blev det rubriker tidningarna.för knarklangning istora

fick bytaFosterbarn haschångor". Socialassistenten tjänsti
honupptäcks det plötsligtoch skaNinaNär 15 9:anär attut

för förförstått, och detgravid. Själv har hon inte ärår sentnu
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abort. Vicki häktadsuttit släpps och det bestäms hon skasom att
fortsätta hand villkorNina, hon skiljer sig.ta om att

Vicki hjälpte Nina hand honPontus. Menatt ta om var-
väldigt dubbel. kundeHon honNina skulleåt åka tillsäga att

och träffa kompisar.sina badNina VickiMen närstan att vara
barnvakt kunde honåt Pontus Tänk du aldrig kansäga: att ta
hand blevPontus orolig. fickJag känslaJag honom en attav
skulle och detPontus till Nina olämpligsno att var som
mamma.

Tiden behandlingshemmet blir lyft för Boel. Terapinett
hjälper henne nacken.rätaatt

kom från frireligiöst-Jag hem. fick aldrig bliManett arg.
Då sig och knä och förbad Tills bör-mamma pappa en. man
jade grina. gick domDå Genom terapin jag Slutademig.reste

den där kuvade Ochtjejen. gjorde medmig den skuldatt vara av
känt förjag kladdat mig. kundeInnan jag inte bliatt pappa arg,

bara började baraJag grina. lärdeDär jag mig ståsorgsen. att upp
och skrika. skönDet känsla.var en

Boel kommer frånNär behandlingshemmet och hälsarut
hos Vicki och fårNina hon chock. kraftigtPontus under-ären
närd.

hemskt.Det Biafrabarn.Han såg fickHanvar ut ettsom-
epilepsi Kanske berodde det detsen.

Boel söker jobb fåroch löfte praktiseraattom stans mu-
hamnar arbetsgruppHon i utformar ochseum. en som monterar

utställningar.museets
det-Jag hadejag knarkat slutat. Detattsa som var, men var

underbart jobb. Vi jobbade ihop. Dom intesågett trevar som ner
mig. berättade hur detJag Hinsan, liv,mitt ochom var om

dom tackade förmig delatjag med mig erfarenheter.minaatt av
Tack, för du det här, dom.att gett oss sa

ordnarNär utställning incest Boel med ochärmuseet en om
sina synpunkter.ger

kände betydelsefull-Jag mig aldrig förr. ställdeJagsom
mig personalmötenvåra och tyckte saker.upp

Samtidigt får Boel kontakt med inom socialtjänsten ien grupp
Norrköping arbetar med stödja missbrukande mödrar isom att
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deras hemmiljö. Boel känner framför allt be-I smått.stort ettsom
hov eftermed behandlingshemmet.någon terapinatt prataav
Under flera träffar hon socialarbetare medår terapeutisktvå in-
riktning. början regelbundet, det känns det behövs.I när attsenare

hemskt skönt haDet kunde berätta förnågonattvar man-
hur kände det.precis har önskat haftjagDet jag iattman senare

liv också.mitt kan vanligDet inte hosgårgöra närman man en
socialassistent. förrädd ska misskrediteras ellerMan är att man

tilltvingas det otäcka medDet socialen, dom harnåt. sånär att en
makt. hotas hela tiden. du här, fårMan duNu så ingagör annars

ditt barn. kan berätta detinteMan såärtarpengar, attannars
här och här. kunde med dom.så Det man

Boel jobbar och håller ifrån droger flerasig i Ninaår. sintar
flyttaroch hem tillPontus honigen. bra.inteMen mårmamma

och framförBara sitter tittar Orkarsig. inte sig itomt engagera
lille Efter schism med flyttarPontus. Boel hon hem till sin sto-en

Jenny.rasyster
blev ihop med kille jobbadeHon be-etten vars pappa-

handlingshem. Plötsligt hemringer killen till ochmig undrar var-
för jag inte knarkarNinanåt,gör

Pojkvännen övertalar anmäla tillNina sig behandlings-att ett
hem. Boel tycker det verkar överdrivet. harNina inte använtatt

hasch.något änannat
blev chockad.jag där behandlingshemmet-Ja, Det ettvar

riktigt värstingställe. Sista väl desperatNinaMen isåutposten. var
liv.sitt skrev brev till tyckerHon mig. Du inte jagett att passar

där. har bara rökt hasch. börjar starkareJag antingen jagMen ta
saker, eller också livet Och honjag mig" skrev honsåtar attav
inte kände hon passade hon gick disco med vanliganäratt
ungdomar. Och det klart, barnen vuxit med drog-är när upp en

blandmentalitet, kriminella, då det klart dom inteär att passar
bland vanliga ungdomar. dras till det dom kännerDom igen. Det

väl det sociala jag.är arvet, antar
åker till behandlingshemmetNina och Boel handtar om

Socialtjänsten har invändningar.Pontus. inga vecka åkerVarannan
dotternBoel till och lämnar behandlingshemmetPontus över

helgen.
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då honknappt Vad Boel inteNina år. ärvet attstannar ett ser
både amfe-förtid. har blivit bjudenbli utskriventill i Honatt

och vill hon tillheroin behandlingshemmetochtamin nu
och han skolas dagis.hon med inStockholm. sig,Pontus tar

dagis ochringde hon.månaderNågra Hon sattsenare-
eftersom föreståndaren för-medgrinade. Fick inte sig Pontus,ta

undrade kunde kommahon drogade hon jagsig. Såstått att om
och hämta honom.

halvtid. Halvafått fast börjar arbetaBoel tjänst museetsom
åker hon till Stock-med jobbet,veckan har hon Pontus uppsen

kvar dagis.dagar för ska sittholm HansPontustre att
honom.den trygghet dagisetsjukdom han behövergör att ger

bussiga ochpendla, socialenjobbigtDet att men varvar-
hyrbilbetalade mig.en

riktigaStockholmsilla har börjat iumgåsNina Honär ute.
misshandlas ochanhålls för knarkinnehav,narkomankretsar. Hon

gruppvåldtäkt. blir sjuk ochhon förslutligen rå Honutsätts en
sjukhus.läggs in

hon barakom och hälsade lågsjuk.så NärHon var-
framför tittade TV. visste jagoch stirrade sig. inte, inte DåLäste

berättade.honhon våldtagits. innan Honinte Det årettatt tog par
fick bara stafy-hade honkillarnavisste nån HIV. Fastatt av

lokocker
Lägenhetflyttade till Stockholm.Boel tjänstledigt ochtog upp

det lågfick problem, med jobb Ninahon värre.utantag men var
förstatillbakafortfarande sjukhus och skulle iinte Pontus

taget.
hjälpsökande socialenskillnadDet närär att vara-

missbrukare. dom väldigt överlägsna,själv Då "Menärär typ:man
ocksådu domlilla du, du väl deninte i sitsen ..." Manär att ger

hade handmissköta jagkvarn sig.sin Men närvatten attgenom
kolle-blevdet annorlunda. DåPontus nästan som enmanvarom

med andradomNej, såg ögon.enga. men
kemtvättmed äldre kvinna driverBoel får kontakt som enen

får hundra då och då, litettill där.och börjar hjälpa någraHon
under veckan. kvin-hur mycket kommitberoende in Närsom

och arbetar ochdött Boel övertar mer mer.nan
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berättade föraldrig socialassistent-Jag min kemtvätten.om
hade blivit krångligt.Det gjordeså den.Jag inga Utgif-pengar

inkomsterna. allt blev bökigt förMen sånästan större änterna var
kundejag inte rak. socialen krävde domPå skullejagatt vara att

till arbetsförmedlingen. berättadeDär kemtvätten.jag Och attom
berättat förjag inte socialen.

Nina vända behandlingshem och hon korn-gör näretten ny
skaffar hon arbete. får hem ochHon allt braPontus gårutmer ett

dagår. tillMen Pontus han vill bointesägerpar en attmormor
hos har mycket saker honHon så ska sälja lopp-mamma. som
marknad.

hade tänktinte det förut,-Jag hade aldrig träffatsmen
hemma hos henne. gick lägenheten,i baraJag gång. Deten var
fullt med kartonger överallt. litenBara gång Syrranatten sa
till honNina gjordeinte ordning skulle honi ringa socia-att om
len. hade kunnatDet jag inte dumt,Det det handlargöra. är men

harjag bakgrund Nina. kännsDet närattom samma som attsom
har framförinte dörr, ska väljagså inte sättarensat rentman egen

dit henne. hållitMen jag vill jag hon skaså inteäven om att
detgöra

Boels socialtjänsten.ringer också fritidsledareDet görsyster en
förstått allt till hemmainte hosstår BoelPontus.rättattsom tar

hand Pontus igen.om
har det jobbigtPontus skolan.i uppfattas besvärligHan som

och bråkig. raseriutbrott. Vad harFår med hans epilepsisom att
och vad beror hans sociala miljö har Boelgöra svårtsom att

reda tycker det anmärkningsvärtHon skolan inteut. attvar tog
reda vad sjukdomen kunde föra med sig.

rädd för misslyckas-Jag förälderså till.gångattvar som en
för snäll. skillnadJag Det ochärvar att vara mormor mamma.

kan kostaSom skämma bortsig Till slutattmormor man
kände kundejag jag inte det han behövdePontus riktigatt ge en-
familj. till socialen också.Det jag Både och minJennysa syster
höll med. blev jåttebesviken.Nina kunde förståinteHon jagatt

delade hennesinte hat socialen.mot
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får han ska bo kvar hosinte blirPontusNär veta att mormor
först förklararhan upprörd. Boel han ska riktigMen når att en

familj med och börjar han gråta:nästanmamma pappa
haftOh, aldrigjagen pappa som-

förblirhem, kontakten med Boeltrivs i sittPontus nya men
viktig. den socialsekreterare har handOch Boel tycker att som om
allt och henne riktig pärla. ifrågasätterPontus Honrör ärsom en

allt. har hjärta kroppen.inte iHon ett
fyllde bjöd och tilljag Nina migNär Jenny50 en resa-

solen. skrev till henne och undrade kunde köpajagDå om man
fåttbikini. svarade hon tunnel-jag inte någotHon att sett atten

banekort månader, och skickade honsåtre pengarna
hjälper Boel börjar livinte. sitt igen.Det Hontappa greppet om

inleder förhållande med missbrukare och månadernågraett en se-
fördet dags kort Hinsebergséjour igen. PontusMenärnare en

får inget veta.
bra. orkar knappt uppför ochNina intemår Hon trapporna

har andas.svårt att
hurhemskt sjukvården nonchalerade henne.Det Baravar-

fyraför hon missbrukare. sökte akutHon gångeratt var en
vecka blev hemskickad med diagnosen journalenIastma.men

missbrukare. vårdcentralenskrev dom dom litet iPå att vattensa
kroppen farligt. blev prickade honinget Dom Förstär närsen.

höll honsäckade ihop och dö korn till hjärtintensiven. Dåatt
fick hon äntligen vård. hade hon fått hjälp tidigare hade honMen

frisk.kanske kunnat bli
förstadör sedanNina. DetEtt år två år Detärpar senare nu.

efter dotterns död gick Boel glaskupa. gjordeiåret Honsom en
det hon skulle, intemen mer.

har fortfarande begravningsbyrån.obetalda skulder hos-Jag
försocialen hade dom känsla ville bjuda kaffe,ingenPå att man

betalade och lite till. Normalt begrav-Domt.ex. stenen, vet
ningsbyråerna vad socialen godkänner. fårprecis kostaEn annons
exakt hademycket dom bytt kille socialenså Menosv. som
hade hand begravningar. godkände i princip ingentingHanom

för frågaOch gick det honominte i När ärtagatt att man
förtvivlad det dessutom hos socialgubbesitta ochsvårtär att en
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ochvettig logiskt resonerande och kräva till dotterssinvara pengar
begravning

tycker Boel det känns honNu livet.iär vägatt att utsom
vill träffaHon igen, skola.sig i Pontusvännerna engagera mer nya

har det bra fosterfamiljen.Pontus i hos migHan är varan--
helg. Egentligen skulle vilja hajag handledning huri bordejagnan

handskas med honom. Ibland det han lyderintesvårt,är när
har blivit bättrejag det. hjälpteMen Terapin ochmig, så syrran

och har lärt mig tyglaJenny. Jag mig, detinte såatt att ta person-
hanligt vräker sig. har märkt detHan Jag gårnär 14är attur

bra ställa krav, har förriktlinjer vad gäller.att om man som
Boel föranklagar själv honsig har kommasvårt igång.att att

borde till arbetsförmedlingen ochHon undersöka möjlig-
heterna. Försöka hjälp de sociala myndigheterna.via

fick från folkhögskola och blev-Jag uppåt.ett papper en
Tänkte skulle börjajag plugga. det socialkillenMen sistatt tog ner

där.jag väl säkert du får, han.Det inte inteFårärvar att sa man
det alla villFår inte läsa utbildningsbidrag borde jagDetsom ta
reda

Boel tycker hon saknar stöd och lyssnande öra.att ett
borde byta assistent. nonchalant.-Jag skriverHan så Jagär

långa brev han bara lägger sidan. skickar med räkningar,Jagsom
för tandläkare och vanlig läkare, försvinner hansisom pappers-
högar. Tänderna ramlar fårmig, jag kommainteur munnen men
till tandläkaren för det ligger obetalda tandläkarräkningar hosatt

Ändåmin socialassistent. gjordes det kostnadsförslagett som
socialen beviljade. har chansenjag missat bryggaMen attnu en
eftersom dom tänder dom förra ramlatin åretsatte ut.

Boel begärde träffa socialassistentsin tillsammans medatt
hans chef.

det tyckte jobbigtjag han-Jag så såär ärattsa attvar
nonchalant, och skickarinte tillbaka räkningar skickat.jagsom

mina brev. du vad han han hanInte Vet Jo, intesasvarar attsa
den blödiga jobba med narkomaner.Han Domär ärtypen. attvan

cyniska. medså Det Det integårär är vägg.att pratasom atten
förklara hur har det. kommer därifrån kännerNärman man man

människa harsig värde.inte någotensom som
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Boel har framtid.riktig arbete får honsvårt någon Ettatt se
sjukbidrag fick hon till, deninte, onda Studeranej trots vetryggen.

hon hon får. honinte har äldsta dotternMen Pontus, Jennyom
lever bra liv, och så Hon gårvännerna. gärna närett teater,som

hon har råd, vilket ofta. Och hon följerinte med detså iär som
händer samhället. EU-frågani väckte hennes Trotsengagemang.

hon tycker samhället henneväntatt att ryggen.
känner Vilsen. har fattamig väl jag inte-Jag Jag svårt att att

har värde det här samhället.inågot

Ylva WdcbterIntervjuare:
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SverigeDet i hon började knarka. Men detvar var
också här hon fick hjälpen läggaatt av.

hade lyckan starka människor stöttade-Jag mötaatt som
erfarenhetmig. Människor med och insikt orkade lyssna ochsom

kvar. hjälpte fram mod.stå Som mig mittgrävaatt
flyttbestyren.Liisa mitt i ska packas, lägenhetenKartongerär

förstädas, dagar flyttlasset. liggertvå minstagår I ettom rum
Jyrki, och hunnit bliTimoår,1 2 är utesonen sover. som pro-

menad med från flyttaBritta socialtjänsten. medAtt två så små
barn hand hästjobb. finnsdet bra hjälpDåär ärett att attegen
få, tycker Liisa.

harLiisa socialtjänsten kan hjälpa, och hon hartro atten
fleradit nödsig i sin under liv. Ibland hargånger sitt 38-årigavänt

hon bemötts respekt, de det livsavgörande,gånger varitutan men
då har faktiskthjälpen funnits.

har liv bakom medtrasigt knarkproblem-Jag migett tunga
började med heroin, och det hölltonåren. jagJag jag18 närsen var

fickmed tills hjälp härjag i Sverige.
flyttade frånLiisa hon Finland tillNär Sverige. Hon15-16var

jobbade städerska och fabrik. försökte fort-början honIsom
med skolan Finland distans, slutade ganskaisätta snart.men

fulldet rulle. knarkade och snurradeSen Jag Närrunt.var-
jag världen och höll medjag mig i Det jag21 ut reste.var gav
tills jag 30.var

hem där honLiisa i syskon. Föräld-6växte ett yngstupp var av
hann med henne.inte mycket skrik och bråk.Detrarna var

föräldrar gamla. förMina gjorde gjordeDomär som man-
fanns ömhet. kramar.Det ingenår50 Ingasen.
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hamnadeLiisa Indien där hon blevi kvari gickmånga år. Hon
heroin, dag kände hon hon försökaville börjaattmen en ett

liv. plan hem till Finland och sökteHon hjälp.nytt tog ett
fick hjälp.ingen jättesjuk, fick-Jag medi-Jag ingavar men

ciner. dålig kundeJag så jag inte dom taladegå,attvar men om
själ, denmin psykologiska sidan missbruket. åkte direkt frånJagav

kliniken hem till kille och höllmin dö.jag Hanatt attsa tog
till sjukhus.mig ett annat

fåtthade maginflammation.Liisa det långavisarHonen upp
fort hon blev bättre åkte hon tillbakaSå till Indien.ärret magen.

blev till.Det år3
ville hem.jag åkte till Stockholm där hadeMen Jag jag-

Egentligen ville läggajag jag vågade bildinte. Minvänner. av, men
sluta skräckupplevelsen från Finland. Efter årattav var ett par sa

mina det här.några inte det fanns hjälpså Attvänner attav var att
få.

Liisa ringde sjukhus och bad hjälp. honFörst möttesett om av
beskedet hon kontakt med de socialamåste myndigheternaatt ta
och ställa kö.sig i

börjadeDå ochtårarna mig berättade hurjag jagspruta-
mådde. ha hjälp, kan förstaJag måste jag inte jag. Detmer, sa var

taladejag hurgången sanning mådde. Till slut honjag undradeom
andra änden telefoneni kunde klarajag till dan därpå.migav om

förstaDet jag dengången jagmöttevar var sann, sen ena san-
efterningen den andra i terapin.

lades för avgiftning.Liisa in början till liv dro-Det ett utanvar
fick medicin för kommaHon den avtändningensvåraöverger. att

och hon fick kontakt med narkomanvårdsbasen den kommuni
hon bodde

jobbadeSanna narkomanvårdsbasen hossåg någotsom-
mig. chef tyckte hon skulleHennes inte kasta bort tidsinatt

hademig. hållit och knarkat länge.Jag tyckteså Men Sanna
hade Kanskejag hon modetnågot. och viljan hossåg migatt

har vid sidaHon min dess. fortfarandestått ringer ibland,Honsen
och hon med båda barnen döptes.närvar
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Efter sjukhusvistelsen väntade behandlingshem blevett som
de kryckor behövt förLiisa klara kampsinännu att moten av

knarket.
känner fortfarande tacksamhet tänker hur-Jag jagnär

dom orkade med dag där.mig Varje dom aldrigjag Attvar gav upp.
helvete och dom orkade medDom mitt allt.såg

stannade behandlingshemmetLiisa och halvti Ochår.ett ett
frånmänniskorna den tiden finns kvar.

klarade lägga blev familj.Vi baraViattsom av som en var-
kvinnor. blevVi Terapeuten hade där kanjag jagsystrar.som som
fortfarande det krisar.ringa när

det viktigt deLiisa varit människor stöttatatt attmenar som
henne funnits kvar hela tiden.

lägga med heroin helvete. blir rädd.Att Man såär ettav-
Ibland räcker den krafteninte till. hämta kraftDå måsteegna man
och styrka, från andra.motivation, krävs har starkaDet att man
människor omkring pelare, stödjersig. hållerSom närsom en man

ramla. Människor starka Sanna,äratt attsom nog sanna.vara
min och behandlingshemmet har ärliga helavarit Vägenterapeut,

försökthar aldrig förskönad framtiden.Dom bildmigut. ge en av
aldrig det bliDom skulle lättare det blev.änattsa

Efter behandlingshemmet bodde mellan-Liisa inågra år en
svensk stad. kände försig inte Stockholm SedanHon ännu.mogen
arbetade hon behandlingshemmet hon förinnan slutligen,årett

flyttasedan vågade till Stockholm.årtre
kändes haftbra. har alltid här,Det människorJag vänner-

inte knarkar. den häri staden.trivsjagsom
Efter ha arbetat behandlingshemmet hon psykisktatt var

slutkörd och blev sjukskriven månader.ett par
jobbigt andra det självDet igenom jag justattvar se-

kämpat mig igenom. slut.Så jag rättvar
började söka jobb, fick Och honinga.Hon så Bert.möttemen

Underbare Bert.
blev kär. Pangkär. kär blev blind. hadejag-Jag så Så Bertatt

problem, han han hade det bakom sig. Ko-attmassor av men sa
bisexualitet,kain, det avslutat. Och jagHan attporr sa var

trodde honom. ville det det detHan så. Mentro attnog var var
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hördeinte. varningsklockornaJag ringa inom mig, villejagmen
lyssnainte

Efter bara månader hon med barn.några inteHon trottvar som
hon kunde bli gravid. arbetadeBert Servitör intensivt.att som var

Kvällar och kom hem och Eller tidigareHannätter. senare senare.
och tidigare

kunde komma vid han hadeHan Sa6 attmorgonen.-
jobbat. aldrig till. han hadeFast några jag alltidsåg Menpengar
förklaringar. dag hittade kokainjag här lägenhetenEn i jagnär
kom hem med Timo. åkte hanDå ut.

flyttademånad han hävdadeEn in igen. han baraHansenare att
kokain fyra förtagit han stressad.gånger, varit troddeså Liisaatt

honom. hon redan gravidövrigt med barn.För ochBertnästavar
med under förlossningen.väninnaen var

ganska hemskt alltihop.Det känner efterSom sigvar man-
förlossning. Och hade vad han höllså Bert. ingen aningJagen om
med. det skogen. dagar efter förlossningenBara Tvåatt var

fick jag han hade klamydia. detHan måste någotveta att attsa vara
gammalt, eller han fått fråndet toalett. hadenån inte varitHanatt
med detnågon visste inte orkadeJag jagatt sant,annan. var men
inte

det fannsvisste möjlighetBert hjälp socialtjänsten.viaatt att
tack fickhonomSå Liisa kunde henne.åter någon stöttavare som

ville hjälpa till ochinte klaradeHan jag inte allt själv,-
med nyfödd och kom ochettåring. gick han ville.Hanen en som

ringde fickjag socialen och kontakt förstSå med ochKarin sen
med BådaBritta. där starkatvå människor med insikt.såna Somvar
förstår förklarar allt. räddade börjanDom mig iutan att man

efterdagar förlossningen fickNågra brev medBert ett posten
han villeinte visa insisterade. bekräftel-Liisa. Hon Detsom var en

från porrtidningen Aktuell kontaktannonsRapport Bertsattse
skulle komma veckan därpå.

blev helt krossad. slog honom rakt-Jag ansiktet.Jag över
bara börjanDet till alla ficksanningar. reda allt.Jag Inte påvar

grund hans ärlighet, hans kom ho-misstag. Jagutanav genom
med allt. telefonsexKokain, för tusentals kronor, mednom sex

andra och kvinnor. Porrklubbar.män
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stod medföråkte sista Liisa tvågången.BertNu ut ensam
barn.mycket små

första månaderna.veckan domkom iBritta gånger 32-3-
med barnen tillsammans.Ibland gick ViTimo.Hon uttog ut

allt. Tidenbehöverpratade mycket. inteinte så Man närprata om
föroftast tilloch lämnade honom räcktehon kom och hämtade att

fickföll direkt för pålitliga migBrittas HonJag attprata. person.
förtill baralämna barnmitt sånågonvåga över ett parannan, om

timmar.
skulle ordnaoch lovade allt sig.började Meni terapiBert att

hadehan längreefter bara hävdade han inte någragånger atttre
problem.

fastnade. fortsättervidarekom inte HanHan attutan-
eftersomfel hände,allt detskylla alla andra. mittDet somvar
med barnfel hangravid. det gjortmittjag Nu är att en annanvar

fickofta. honfortfarande ocksåringer Liisa DetBert somvar
till-barnmed den kvinna hanhonom kontakt igen väntaratt ta nu

med. sittFör att ta ansvar.sammans
fortfarande.välälskar honomhar älskat den Jag-Jag mannen.

liv. önskarhonomkan aldrig i mittjag JagMen attsom manmer se
skull.dag.han ska be terapeutisk hjälp sin OmFörvåga egenenom
aldrigoch uppriktigt, kommer jaghan vill ha vänskap, ärligtmin att
viljaskullehonom. leva med honom, jagsvika kan inteJag semen

honom lycklig liv.sitti
ochtillträffar och då. kommer Liisabarnen dåBert Han tar ut

eftersomlämna dem hos honomdem promenad. intevågarHon
krävt det.Hittills har han heller Liisahon litar honom. inteinte

gjorde det. egentligenhon skulle strid han Fast ärsäger att ta om
barnhan intresserad Liisa sinaän avnog mer av

flyttarflyttade ochhar sedan LiisaDet Bertgått år ut,ett nu
också.

här.för för bo kvarmig JagDet är att Vettungt om en-
med. Kansketillsammansgrannskapet hankvinna här variti som

henne,henne blirfinns det fler. jag vansinnig.jag InteNär ser
för han luradehonom, mig så.attmen

finns därflyttar detOch BrittaLiisa åternär är ettsomsomnu
förvardagen. avlastningen.stöd den praktiskai Som står
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då enbartHar Liisa erfarenheterpositiva kontakterna med deav
sociala myndigheterna.

Oh, nej komjag tillNär Stockholm led jag av grupp--
skräck. börjadeJag fickKomvux panik. jag ringdeSå minmen

trodde skulle kunna klara det träffadesterapeut attsom av om
gickgånger. Så jag till10 socialen och bad betald.terapinattom

socialsekreterarenMen tyckte kundejag till sjukhus ochatt ett
psykolognån gratis hadeNån inte aningsom var som en om

mig och problem.mina överklagade till länsstyrelsenJag och fick
rätt.

Det socialsekreterare krävde skulleLiisavar samma attsom
söka arbete, hon gravid sjundei månaden.trots att var

tvingadeHon mig söka jobb, och komma och10 visaatt-
hade fåttjag nej, nej, nej jag i åttondeNär månadenattupp var

slapp jag. kändesDet hon ville sig delmig. Ensättaattsom man
socialen har den attityden. dommöter Som behöver höja sigom

själva andra.sig Kanske har dom dålig själv-sättaattgenom
känsla

Liisa minns andra socialsekreterare. handlarDet mötet.om
del verkarEn tänka här kommer gammal knarkareatt en-

bara vill lura till sig har domHär varit jättebra. Intesom pengar.
bara Britta dom håller i också. viktigtDet såutan ärsom pengarna

människor med respekt, dommöta har elleratt oavsett om pengar
inte. domJag kloka och med insikt, dom hittarärtror att som

här och där. dom andraDet dominerar,ärman, en en trotssom
allt.

Liisa fram liv. dagAtt längreinte be-emot ettser nytt en vara
roende socialtjänsten. livet börjarDet barnen kommitnärav
dagis.

jobbigtDet leva socialen. tänkte ohär Förut jag, nej,att-
inte dit igen. tänkerMen jag kommerjag betala skattattnu att

mitt liv det häri landet. fårDet härså bar-Omresten av vara nu.
får ha hemmamig till, kanskeår domså slipper problem inen ett
livsina fixas till ochmåste kostarsom en massa pengar.

Båda barnen köi till kommunalstår dagisplats. egentli-Fasten
vill Liisa ha dem Montessoridagis.gen ett
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kännsDet inte kommunalt dagis kan minaatt ettsom ge-
barn det stöd dom behöver. Montessoridagiset mindre och domär
tänker individuellt. lovad plats där tillJag höst. Skulleär nästamer
jag kommunal plats innan dess falljag den. bytermåste I såen ta

tilljag Montessori sen.
sikt skulle viljaPå Liisa har affärsidé klar,Hon sinstarta eget.

samtidigtinser hon skulle hinnainte driva företagmen att ett nu
medan barnen så små.är

får väl söka jobb åldringsvården.-Jag inom slitigt.Det är
för harjag jobbat där förut.Jag minst med allaInte ned-vet, nu

skärningar. behöva till domAtt gamla hinner.intesäga Jagatt man
ska till arbetsförmedlingenringa också och fråga jag kaninteom

datakurs. kanskeDet underlättar ska söka jobb.nären man
Även Liisa naturligtvis känner efter separationen såom sorg

verkar hon ändå stark och beslutsam. Och har hon barnen.så
-Jag bli Tyvärr inte Bertattvar mogen mamma. var mo-

bli barnen först.För mig går kanMina undravännerattgen pappa.
hur orkar,jag och jag väl och festamåste nånsäga gång.att ut

har festatjag tillräckligtMen i liv.mitt kanDet jag barnengöra när
blivit frånAtt har blivitavstå försånt naturligt lidermig. Jagstora.
inte det.av

endaDet klaratLiisa inte tycker hon, rökningen. Honärav,
började igen i vintras turbulensen kring Bertnär värst.var som

till knarketMen detigen, har hon aldrig känt frestadsigatt ta att
göra.

det därNej, avslutat. helt.Det harmig budd-Förär är över-
hismen blivit källa hämta kraft har tillflyktJag tagit minatten ur.
till ritual. mediterar. Och skriverJag så jag musik och spelaren
gitarr.

Liisa ursäktar hinnersig. inte berättaHon Det ringermer nu.
dörren. tillbakaBritta med Timo. Jyrki har vaknat. Och flytt-är

kartongerna hand.måste tas om
ska bli sköntDet det lägenhetenDen lig-när är över. nya-

fint. Alldeles intill skogen.så blir bra förDetger ungarna.

YlvaIntervjuare: Wácbter
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Det är de här barnen har skyddslöshetensom om
stämplad i pannan

hade lika kunnat sönder. gjorde hon antalHon Detgärna ett
Ändåockså. samlade hon ihopgånger honsig varje gång. För att

skull.måste. StinasFör
känns det förmig kämpat dotters liv.jag minFör attsom-

lät henne bli paket, eller fickAntingen jag också hon chansenett
bli människa Idag ochigen. Stina tillbaka tillår20är vägatt en

Ävenlivet igen. lång och svårvägen ärom
bara hon fickSussi honår Stina. Ett år16 närvar senare var en-

samstående mamma.
kommer från miljö. miljö där-Jag En sånotryggen man

medblir barn misshandel, bråk och skrik.Det15.när ärman var
Otryggt.

tycker honSussi själv misslyckats förälder mångaatt som
sätt.

kunna ha fått. harFör måste Det inte jag. Jagatt ge man-
hade förutsättningar bli idealisk förälder.inga älskarjagMenatt en
Stina

Sussi samlat intryck. berätta avskalat.Hennes sätt ärett attger
Rakt sak, målande verklighetenutsvävningar. SussiFör ärutan
inte eller gråskalornavit. dominerar.Det ärsvart som

Egentligen började allt skickades kommu-Stina ivägnär ett
nalt sommarhem. Flickan skulle komma landet, och hen-ut

välbehövlig avlastning. åkte tillStinanes unga mamma samma
sommarhem under flera det hon fyllaskulleår. Sommaren sjuår
blev mardröm.en
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honhon korn hem berättade killetonårigNär att en som-
hade våldtagit henne. trodde detsommarhemmetvarit Jag att

hade hänt gången
skulle våldtäkternaSussimånga på-Först år veta attsenare

och grannpojkarna köhelagått ståttattsommaren
förstodmed till heller därinteSussi Stina PBU. Mentog man

omfattningen övergreppen.av
dom hade erfarenhet den tiden hurinte-Jag tror att av

hand här barn. gjordes polisanmälan,ska ingenDetsånata omman
fickanmälan till socialtjänsten. hjälp ordStina ingeningen sättaatt

det. gick dit ochdet hänt, hon kapslade Viså gångertresom
fick med bedömde dom honhon leka leksaker där. inteSen att

verkade skadaha tagit så stor
befallde hennebörjade höraStinaEtt år Rösternaröster.senare

Bland medha med olika människor. Detannatatt mamma.sex
här blev det bara be-blev vända hos tvåPBU. Den gångenen ny

sök.
efteråt hjälptehär besökenjag inteSå PBUatttror-

hon väl hon han-henne. Istället slutade berätta. Tänkte måsteatt
själv, eftersom hon fick hjälp.allt inte nåntera

följande bra. ladeverkade alltStinaDe åren må Hontrots ner
skolarbetet och idrott och blev bäst allt honenergistor

för.sigtog
införkände vilsenpubertet blev och sinStinas stormig Sussi sig

utagerande dotter.
hur skulle hanterakände mig Visste inte jagså-Jag utsatt.

gjorde hon sakerhennes starka utspel. Egentligen somnog samma
mycketandra hon gick längre.tonåringar sågör, men

kläderkrävde skulle hjälpa till och sinaSussi StinaNär tvättaatt
från lägenheten.svarade hon med låsaatt utemamman

familjevården. fannsringde detjag vissteDå Jag att en-
hemma. skulle kunna hjälpamöjlighet ha någon Någonatt som oss

fördom hadesamspel. ingeni vårt Men oss
Konflikterna accelererar. dagmellan och dotter undrarEnmor

flytta hemifrån.vänder vill skaStina sig Honvart om manman
fyllajust 15.
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då vänder-Jag till socialförvaltningen.sig Jagattsa man
tänkte det kunde bra för henne lufta det med någonatt attvara
där. henneSå jag ocksåjag älskadejaggav numret, men attsa
henne och jag inte ville hon skulle flytta.att att

Kontakten med socialtjänsten börjar dåligt för del.Sussis
hadeStina därNär varit hördegånger dom2-3 sig. Jagav-

kände ifrågasatt.mig ringdeEn domgång och söktegenast en av
dottermin försig mig. börjadeEn gångutan att presentera annan

dom tala det jag inte bryddeövergreppen, någotom som om var
mig kändes klumpigtDet såom.

Sussi de socialsekreteraretvå fick hand Stinaattmenar som om
för och oerfarna.var unga

Visst, del deras reaktion kan förstå.jag fårDomen av upp-
tonåring bara ochsitter ochgråter säger ären som attsom mamma

dum. hon fårAtt inte erfarennåt. Men socialsekreteraregöra en
hade förstått det helainte sanningen, jag.att var tror

kändeSussi det socialsekreterarna blev ombud förattsom
ochStina, hon själv blev ickeperson.att en

Om jag det här har problem med, då svarade dom:attsa-
detMen inte förstodStina." heller hurIngen dåligtsäger Stina

mådde. Jag Stina hade behövt stod för vadtror att en mamma som
hon tyckte. stod pall.Som det här medSom veckopengen. minI
Vanmakt drog denjag ibland. socialsekreterarnaMen tog upp
det och undrade inte kundeStina sin veckopeng, allt.om trots

fickdå honSå den. hadejag behövtJag stöd för förståtror att
dom saker jag allt för,stod veckopengen. Jagtrots som tror att

hatatStina förmig jag himlavarit osäkersåatt
kändeSussi föraktadsig socialsekreterarna och detav tror att

handlade de för och oerfarna.attom var unga
rädd-Jag ochså reagerade med bli hadeJag öns-var att arg.

kat kunnatdom igenom ilska förståttmin och det fannsatt se att
bakom. dom hadeJag lättare identifiera sig medtrororo atten att

tonåringen med denän vuxne
försvinnerStina och i sin värld. hållerSussiutmer mer egen
kontrollen helt. inte dotternHon eller vad honär,att tappa Vet var

till slut börjarSå diskutera kanskeStina skagör. man om ett
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socialtjäns-flytta tillhon skaboende. bestämsDet ettatt avannat
utredningshem.tens

varandra.flyttaskulle Jaghon såKvällen innan näravar- och honden därhäntvadberättabad henne sommaren,somom
varandra.medkundekändes braberättade. Det prataatt

hemmet. Stina såhälsar Sussi Stinadagar ärNågra senare
vill sinknappt tittahon mamma.attarg

verkligen.hatade mighade hänt.vad Honinte-Jag vet som
sitterinteallt HonStina mår nätterna,sämre. utansover

personalenoch berSussi ringeroch itittar insin väggen. attsäng
tillharockså 15-åringfårdottern,hos rättsitta attsvaret enmen

privatliv.ett
hemmabohemmetlärare StinaerbjuderEfter tid attenen

hoshan kan Stinasittafamilj.hos hans nät-Läraren säger att
bra lös-dettänker måsteSussihon intenär att vara ensover.terna

klartecken.ungdomsgruppsocialensochStinaning. säger ger
tillhem Sussi.lärarenkväll ringerEn

dom harduhan,härDom övergreppen, atttror upp-sa-
det Nejhar dom intehört jag,Ja, sa

skolan utnyttjat StinalärareberättarLäraren att annanen
sexuellt.

katedern,samlaghade domlunchrasternaHan attsa-
honomfick honkortadom rasterna suga av

orden alltme-framviskarSussiberättahär svårtDet är att om.
ansiktet.dan tårarna överströmmar ner

haskaden lärareocksåbor hosStinaLäraren somnamngersom
ochdet inteStinaStina.förgripit sig Men stämmer,säger att

fleraberättelsen. årstyrkafram kan Förstkommeringet se-som
bodde hoslärare hondet denberättakommer Stina attatt varnare

begick övergreppensom
får flyttaäktenskap och Stinafogarna lärarensiknakar iDet

hamnarhonbarnpsykvända innanblirigen. Det ett aven
detdestruktivt.lever Påutredningshem. Stinalandstingets nya

ramlarhon idrunknahonhållerutredningshemmet när vatt-att
redlös.efter ha supit sigattnet

får handoch Katarinabrahänder PianågotMen omsen -- medförsta Pia.minnssocialförvaltningen.fall Jag mötetvårt
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frågade henne honJag hade erfarenhet här.sånt Ja, år.18om av
Och hon: kan dig"Jag det kommer blisäga ännusen sa att att

kände honDå jag..." vad honvisste taladevärre att om.
socialsekreterareBytet inte Stinas liv lättare. Men Sussigörav

känner respekterad försig första gången.
VÅRTochPia Katarina både ochsåg mig Stina. Dom var-

ombud, barainte Stinas förstodDom det försvårt migatt var
också, och dom vad händesåg med Stina. hade detFörutsom mest
varit jag och blivitmig ansedd hysteriskoroatsom som en mam-

Pia det fannssåg i vad Stina gjorde.mönsterattma. ett
hadePia i det blir valsarStina behand-rätt värre.att runt

lingshem, §12-hem och barnpsyk. och hamnarHon hosrymmer
polisen. vill honMamma inte veta av.

Varje hon kom tillgång ställe åkte dit förjagett nytt att-
fannsvisa jag där. Och för hon skulle kunna nej. Föratt sägaatt

det ville hon träffainte mig, villejag visa höll fastjagmesta men att
vid henne. skulleAtt jag komma tillbaka, allt.trots

Institutionerna håller fastinte vid Stina. skyfflas hitHon och
Clit.

ochPia Katarina stöd.vårt betyddeDom hemsktvare
förmycket mig. dom komInnan livin i kändevårt väldigtjag mig

dom fickGenom kontaktjag med fort-jagensam. terapeuten som
farande hos.går Dom uppmuntrade mig också bli socionom.att

skrattadeFörsta gången bara,jag Katarina envisades ochnärmen
jag skulle bli bra, tänkte varförjag, tja, inte. sökerNu jagattsa

varje termin, har kommitinte in änmen
kännerSussi sig länge ochså Pia förKatarinatrygg tar ansvar

Stina. efterMen omorganisation inom socialtjänsten försvinneren
Pia.

gick braDet längeså gickKatarina parallellt med den nya-
socialsekreteraren. hon också försvannMen slutade jagnär att
existera igen.som person

fortsätterKatarina hålla kontakten, hon fåttatt trots att nya ar-
betsuppgifter.

har funnitsKatarina med hela tiden. har hållit fast vidHon-
har svikitsStina så Alla behandlingshemmånga gånger. honoss.

har byggtvarit kontakt med speciell kontaktperson. Varjeen
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och hälsaska kommadomflyttats har domharStinagång attsagt
meddet. har Varit såStinahar gjorthenne. ingenMen attom
viktigtDärför dethar varit såbrustitrelationermånga att

fortsattKatarina stöttaatt oss.
kall.socialsekreterarendentyckerSussi äratt nya

behandlings-självmordsförsökhade gjortStina ett som- social-förberätta mig.med Menflera dagardröjdehemmet att om
ska Nej,vill du såkanske veta.intebara: "Stinasekreteraren attsa

svarade hon.kanskedet väldå ..."såklart jag.inte "Ja, årmensa
skaföräldrarnaklartheltchef dethennesMen vetaattatt varsa

saksånen
lyckasbarnpsykiatrinavdelninglåst inomvistelseUnder en

och köpa sigskahonpersonalenStina övertyga ut enattom
plockashonT-centralen därförsvinner tillpizza. Hon upp av en

ellerhan hetervadhenne. intevåldtar Hon40-årig vetsomman
hon varit.var

medkan 40-årig 17-har varit så Hur-Jag enmanenarg.
djävul.blirbarn.hon Hanmigåring För är svartett enren,

självmordsförsök ochhar hon hunnit 7-8StinaNär 19 göraär
antal utred-förutomsjukhus,Stockholmsallavårdats större ett

vårdasochdåligthemsktbehandlingshem. mårningshem och Hon
barnpsykiatrin.inom

be-tillha hennevillemediciner. JagDet nyttettmestvar-
Stinavisst,socialsekreterarnaOch försthandlingshem. attsa

aldrigfanns någotdetbehandlingshem. Menskulle nyttett
detkolladeochhemsjälv tillringde jaglämpligt. gångEn attett

vidhon ringtsocialsekreterarenDåfanns plats attsamorgonen.
timmeringerjagville Stina.dom Närlunch och inte enemottaatt

bereddadomföreståndaren visst är emotsäger att taattsenare
ansiktetrakt iljög migSocialsekreterarnahenne.

socialtjänsten bestämtmisstänkerhontill SussiPia säger attatt
efter be-febriltletarpsykiatrin. Sussitillför släppa Stinasig att

handlingshem.
baraOchdet hela. jaggick prestige idet-Jag tror atttror

ochgamlaoch Katarina,stödhade Piaför jag vanasom varatt av
allatillskulle nejdomdetsocialsekreterare, så sägaattsomvar

föreslog intehemmetdomförslag. Antingenvåra varattsa
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kompetent eller också Stina inte välkommen där. Jagnog, att var
också ville lämpa kostna-tror att överman spara pengar attgenom

derna landstinget istället
Stina dålig honså har övervakareär två vid sin sida. domNäratt

vänder till krossar hon glödlampa och försöker skära sig.ryggen en
lyckasEn hongång knyta skosnörentvå halsen honnär årom

toaletten. sekunderHon ifrån döden. Efterär ett av
självmordsförsöken ringer Stina själv till och berättarKatarina om
läraren begått utredningshemmet, fyraövergreppen tidi-årsom

villHon polisanmälan.göragare. en
fyllerStinaNär flyttas hon till20 vuxenpsykiatrin.över Där an-

hon färdigbehandlad och borde kommaär till be-attser man ett
handlingshem. inget händer.Men

ringerDå tillSussi socialnämndens ordförande.
Det tack honom och den socialchefen alltvar vare nya- som

vände. honomJag fick han banne följamig med mig tillsa att nu
sjukhuset, för skulle han hur det till.går badHannu se om en
halvtimmes ochrespit ringde och fixade tid hosmig denen nya
socialchefen. hansUtan ingripande hade Stina säkert kvarvarit
vuxenpsyk idagän

Pia och följerKatarina med Sussi till den socialchefen. Honnya
Stina behandlingsbar och fårinte lämnasär sticket.iatt Enanser

vecka får Sussi, ochPia åkaKatarina och titta be-senare ett
handlingshem. chefen förMen familjevårdsenheten tycker inte att
hemmet verkar bra. sjukhusetPå överläkaren Stina skasäger att om

där kommer socialtjänsten debiteras dubbel dygns-stanna att
kostnad. Stina färdigbehandlad. Punkt slut.är

kontaktarSussi socialchefen igen och haringet hänt.säger att
fortfarandeStina kvarär vuxenpsyk. Efter månaders kamp får5

Stina behandlingshem i maj hon fortfarandeDär1996.ett nytt är
kvar.

har det bra där.Hon medicinHon ochångestenäter mot-
har tillvarit in psykiatrin detgånger. kännsMenett par attsom
hon tillbaka till livet igen. behöverär väg Hon tid för läkas,att

får hon det honså jag kommer klara själv.sig Honmen tror att att
har kapacitet.

orolig förSussi vad kommer händaär fyllerStinanär 21.som att
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socialförvaltningen.vuxenenhetentillförs honDå över-
platsbetala hennesviljakommersjälv ingenStina attatttror

dom det.verkligenhoppaslängre.behandlingshemmet görJag att
tillhenne årskulle jagjag LottoOm ettgaranteravann

hemmet.
idag.kontakthar Sussi ingenMed socialtjänsten

kontakt.fungerande Menhadeskulle önska-Jag att en
jobbigriktigtmigmöjligt.det Domintejag är som ensertror

kanvad domför dom.räddOch Förmänniska. jag göraär om
dom intresse-till. intehjälp gång Jag ärnekar Stinadom atttroren

kallt. migLjugithar såproblem. Domlösarade Våra ageratattav
be-människorblivithar domansiktet. mig ärrakt i För somupp

lik förredda rätt.över attatt
framtid.hade Stina ingendeUnder åren tro ensvartaste

endadetdetfängelse. Attskulle hamna ihontroddeHon varatt
hon drömmaIdaghenne kvar. vågarhaskulle kunnaställe omsom

hälsohem.öppna ettatt
ihophållaska kunnaRädd hon interädd.honMen är att- förhonhenne mårska kastaför domräddsig. Hon är ut omatt

ställenandraflerahar hänt gånger,vaddåligt. Det är som
idag.bra relationharoch dotternhontyckerSussi enatt

lärtrevande,faktiskt bra. Denden är-Ja, är som om
samtidigtfel,rädd förkänna Jag är att trampa mennytt.varann

honIbland kanförviktigt något. säga:det ståjag är attattvet
velatdet jaglycklig.blir Detdu lyssnar" såTack för Jag äratt

velat mig.har intefått.aldrig Honallaunder år,göra semen
får blidetallt.och MenmåsteNån gång sätta prata omoss ner

villhonnär
dotternsHändelser iundrarSussimycketfinns över.Det som

för.stodvad dehon inteliv ännu vetsom
glad hon le-medmycket Stina. Jaghar varit så ärDet att- människorflerdet lättallthur varitmed tanke ärMen attver.

sidan har minaandraskugga sig. åfår Fastbefogat överän en
verk-ioftast sigliv visatbilder Stinasmörka ännu svartarevaraav

ligheten.
för Stina.kollo-ledarens intressetidigaredenfunderarSussi

sommarkollosommarhemmet StinaödesdigraEfter det un-var
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der flera Sedan komår. kollo-ledaren och hälsade hemma hos
Stina.

hade kort förhållande-Jag med honom, egentligenett men
det inte hanmig intresserad barnvaktHan hosvar nog var sattav.

medanStina jag arbetade kvällar och tänkte, vilkenJagnätter.
underbar människa sitter och spelar kort med dotterminsom me-
dan jag jobbar. undrarNu jag, det kommer dröja in-men attnog

fårjag förvad slags relation de hade. inte denJagvetanan tror att
helt jysstvar
Sussi sin för den relationen med förstade social-tog upp oro

sekreterarna.
Dom dit honom, och tyckte han trevlig. Herre-tog var- -gud, klumpigt,så kan bedöma pedofil det vi-att tro att man en

Till mig dom dom kände lugna.sig Det trevligset. attsa var en
man

Kollo-ledaren kom hålla kontakten med underStina mångaatt
förstår. Det de deåren haftär inte kontakt.någonsenaste som

Det de här barnen har skyddslöshetenär stämpladsom om-
i drarDe till konstigasig människor. Det kvinnapannan. var en
också träffadeStina i sportsammanhang. kändesHonsom ettsom

förstöd dotter.min komMen det fram hon bjuditsen att
mysiga middagar och pubrundor. Och hon lesbisk. Jagatt var vet
inte

Trots allt framtiden.Sussi har börjat läsaHon psykologitror
och hoppas hon dag ska komma socionomlinjen.att en

vad vill-Ja, alla haft det trassligt bli, hon ochsägersom
skrattar.

Fast egentligen det oförstående socialsekreterarevar en som
hjälpte henne fram till beslutet.

har-Ja, jag fått mycketså kunskaper och erfarenheter, men
har lyssnatingen till förmig haftjag inte titel.nån villNu jagatt

ha titel. Och jag jag lärt mig inte ska ha förut-en tror att att man
fattade meningar människor. Alla människor kan ha goda si-om
dor.

Sussi alla människor har latent förmågaattmenar växa.en att
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förut-fantastisk. MedMänniskors förmåga rättVäxa äratt-
förutsättningenför dendet.sättningar Men många ärgör enman

god socialsekreterare.

Ylva WäcbterIntervjuare:

100



Under
existensminimum

gå på"Jag tiII socialan och förolämpas.vägrar nytt
Hellre svälter vi."

personlighet,Christina har stark självkänsla ochår. Hon24är en
lätt för uttrycka och för känslor. bor litensig visa iHonatt att en
kommun Mellansverige. andra håll, har arbetslös-i Där, som

fram folk flyttatheten och har till jobb storstäderna.isvept
Christina och hennes kille har barn. utbildningHennestre

finnas.räcker till för tävla de arbetstillfällen kaninte att om som
förliv tiotusentals andra lever iHennes Deår som unga mammor.

socialt utanförskap. saknar a-kassa och har kommitinte iDeett
välfärdssystemdet självklarhet för alla dem harär ettsom en som

arbete.
Christinas familj drar fram standardekonomisksig somen

ligger kronor under vändaexistensminimum. De tvingas2 500 att
varenda krona. till socialtjänsten honMen gå.vägrar attnumera

låter förolämpas fler Hellre lånarinte-Jag mig gånger. av
släktingar eller svälter, hon.säger

Christina dog hennes lämnadeNär år Hemmet14var pappa.
hon dag hon slutade grundskolan.isamma som

flyttade till kille bodde hosDå jag minår. Jag16var som-
Efter fem månader med barn. kille gick dåsin jag Minvarpappa.

Efterfordonteknisk linje. hade inkomst. sluta-ingen årHan ett
de han gymnasiet.

förhade du själv framtidsplaner dåVad
tycker barn och helst Underville börja dagis.-Jag om en

också daghem. det för lyftmånad jag Menett tungavar somvar
orkade med då gravid.inte jagjag var
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Efter flyttademånader från killens till kusinnågra minpappa
Norrköping.i hemma hos hans UnderMen igen.snartvar pappa

tiden väntade barn gick killejag beredskapsarbete.min
kom dotter och februari flyttadeSå i1991 1992var sommaren

till första lägenhet.vår egna
klarade ekonominHur

hade föräldrapenning och barnpension efter-Jag en pappa.
kille hade frånMin lön beredskapsarbete. dåsitt Jag år vår17var

föddes.dotter föräldraersättning slutmin jag med barnNär var var
hade fylltjag inteDå år.18ännunytt.

hösten väntade andra barn för förstaPå vårtnär tog
kontakt med socialen. hade längre kvar barnpen-gången inteJag

efter frå-sionen min sambo ringde ochDet minpappa. var som
gade kunde komma. behövde stöd.Viom

trodde snabbtVi skulle hjälp, socialen skulle säga:att att
Skicka ansökan och kom hit fårin vecka så att prataom en ge-

hade räkningar, behövdesituationen. Vi inga Vinom men pengar.
handtag denna förjust månad komma ikapp.ett att
Upplevde eller skuldni behöva söka hjälpångest över att

förNej. inte kontakt. kändesDet svårt Detatt tavar oss-
naturligt. behövde stöd, ochVi trodde skulle det. jagMenatt
ville eftersom det förinte ringa, sambo stod lägenhe-minvar som

och han hade den delen lilla be-inkomst.vår Hanstörstaten av
rättade hade barn väntade ytterligareinteatt ett att ett.men-

första frågarsocialan hur lägenhetDet har, vadär stor man man
och hur barntjänar har, har lån och bil, ochmånga iman om man

fall vilken årsmodell. standardfrågor.så Det är
Fick den hjälp då behövdeni ni

fick deNej, tyckte skulle ha planeratsvaret att attvar-
bättre och kontrollerat ekonomi intevår så ståttatt utan pengar.
Socialen förstmed efter månader.två Därmötesatte ut ett oss
tyckte de tydligen skulle kunna länge.såatt utanvara pengar

Vilka råd hade socialen hur skulle klara underni två måna-er
der

fick råd. överlevaVi inga den månaden ringdeFör att-
istället killes och fickmin låna honom.pappa pengar av
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förstskulle kommaoch deblev ledsenJag när attarg sa
förmänniskorför hjälpa intemånader. därsitterDetvå attom -

folk det ändåmycket bor inteska tid långt Såatt senare.man
dit efterväntetid. gick aldrigkrävslilla det VisånsåVår attort en

månader.två
och ytterligaremed barnlevde arbetslösaHur ettettsom

väg
för-framför allt efter det andra barnet. Viknapert,Det var-

och med hjälp släktingar.fram lånsökte ta avoss genom
månadertredje barnet jobbade iMellan det andra och jag i två

ställt.hade det lite bättremodeaffär och fick praktiklön. Dåen
hademed socialenkontakt Då tvåNästa gång 1994.tog var

eller inkoms-hadeoch tredje ingabarn ijag Jagett pengarmagen.
och fickarbetslöskille stämpladealls. Minår.Jag 19 utter somvar

fyra hyra.hade kronor ikronor. Vi5005 runt tusen
ifalloch då talar defår till socialenringaFörst ärom manman -

pratade med sekreterare.berättigad eller inte. HonJag trev-varen
fyllaskulleoch skickade papper som

detfår hem därkonstigt du stårDet ärär attettatt pappersom
förmö-harsocialen vill och kontrollera inte någonatt man

med dig tillunder och hadu skrivagenhet. Det måstepapperet
första mötet.

ochdå hade de redan innedet märkliga varitMen synat.attvar
kontrolleraklart de skade fått tillåtelse DetInnan är attav oss.ens

bil ellerfolk söker, de inte sitterså att massor aven nysom
fått tillbaka medgivan-först sedan dedet ska deMen görapengar.

det underskrivet oss.av
medkontakt socia-här alltså andra ni iDet gången som varvar

len
socialsekreterarenmedgick dit Mötet-Ja. Jag upp-ensam.

fick höramed barn ochfördömande.levde återjag Jag varsom
sådanförsättadålig planering livet sig idet attatt enen avvar

social-behöva sökatredje barn och samtidigtsituation vänta ettatt
bidrag.

skämdesdär ochanklagelsen.svarade jaginte MenJag satt
behöverhade tyckerför det jag intejag i Det manmagen.som

stöd.ställe där ska mänskligtgöra ett man
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Socialsekreteraren undrade ifall det någonvar av oss som var
fast arbete. enda dåDet visste killemin kan-väg att ett attvar

ske skulle sommarjobb.ett
fick hjälpVi den därifrångången. jag gickMen mådde jagnär

jättedåligt. skulle också mindre tillJag min samboänmatpengar
för jag nitton och han tjugoett. jagDå jag medäratt var attsa som
barn ska väl egentligen ha eftersom behöverjag ätamer pengar
mer.

kände du det tillHur socialtjänsten gångnästaatt
blir ledsenFörsta ochgången anklagelserna.tar emotman-

Andra fyragången i eller dagar och försökerinnanär treman arg
sig där. hem har likaNär igennär ärmopsa upp man man man

lika blöti inombords.äront magen,
hur ska förklaraJag inte jag det. det bara derasinteMen ärvet

också deras förståendeDe intesätt sätt äratt prata, utan att vara.
människor de där bakomsitter skrivbord.sitt har den därDenär
nedlåtande attityden, förjust däri situation be-äratt man en man
höver hjälp.

Ibland får förjag detmig handlar godtycke. Attävenatt om
får,vissa och vissa inte. Andra har det har tillsvårt mig:som sagt

fick de hurJag mig trevliga helst.motpengar, Var som
upplever du frågornaHur närgångna äratt

brukar underEtt harminuter. principDe i20möte vara-
fråga vad de vill. Vilka framtidsplaner har. Vilketrätt att man an-

har. länge har tänktHur söka bidrag. berättarDesvar man man att
stödet bara förtill ekonomin under kortare tid.är rättaatt upp en

förstårVisst jag de också har följa,regler tolka, deatt att att att
arbetar under ekonomisk skulle vilja byta med dem.Jag intepress.

de väl kunna likaMen måste trevliga alla deävenmotvara om-
socialsekreterare sitter trängd ekonomiski situation. Mansom en

behöver uppläxninginte någon kommer in. kännerMannär man
tillräckligtsig liten, tillplattad och underlägsen ändå.

förstaDe med socialtjänsten blevinte särskiltmötena som-
bra för dig har de präglat din fortsatta samhället ochpåsyn so--
cialen

vill ditinte villkor.-Ja. Jag försökernågra iställetJag
surfa fram med hjälp släktingar eller leva marginaler.småattav
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med barn hade nödenMen lag.ingen Christina1995tre var
söka hjälp.återtvungen att

och kille hade flyttatmin då-Jag blevisär. Det ett nytt
med socialen för eftersommig, det tid underhålls-innanmöte tar

bidraget blir klart. Och det det jag medvaritvärstavar nog om.
hade barn, flickorDå och pojke.två Orsaken tilltre atten

bröt med varandra inte orkade längre. hade levtVi eko-iattvar
nomisk knipa praktiskt hela tiden sedan barnen kommit. Vitaget
fick tid förinte kände varandra. Viutnöttaatt prata, oss
tyckte det lika bra flytta förisär sedan kanske kunnaattvar att-
återkomma.

ständigtDen dåliga ekonomin käpp hjuleti mellansatt som en
Det ständigt tjafsade och hur skulleoss. som om var pengar,

dem räcka till.att
skulleDet månader fickinnan underhållsbidraget,två jag såta

jag ringde till socialen och frågade kundejag hjälp. be-Jagom
rättade min situation, kille ochmin skulle ifrånjagom att var-
andra. första frågaHennes då ville brytavar vem av oss som upp.

undrade varför honJag ville det. fick tillDå jag jagveta attsvar var
dum det jag denmig i eftersomsituationen jagom sattevar som

hadeinte inkomst. Beskedet frånnågon henne i princip attvar om
det flyttajag ville från killemin hade fått skyllaså jag migvar som

försjälv det han ändå hade den ersättningen.störstavar som
Under tiden barnen kommit hade flyttat från tillnär trean en

fyra. komHon jag till socialen skulle ha bestämtså jagnärattsa
förmig flytta tillbaka till för kunna hjälp. Honatt trea atten

det föransåg kvadratyta för mig och barnen. Sammaatt storvar
dag jag pratade med henne åkte tilljag bostadsförmedlingensom
och skrev kontrakt till och med hannJag jagtrea. troren att
flytta innan jag gick till socialen.

Med kille hademin hållit kontaktjag för det skulle kunnaatt
fungera bra med barnen.

till jul fickFram jag socialbidrag. flyttade1995 tillDå jag Norr-
köping med barnen. har allaDär jag släktingar.mina ringde tillJag
socialen där, och förklaradede första månaden äratt som man ny

ska socialen denså i gamla kommunen betala bidraget.orten
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berättade det för kommunen ifrån.korn svaradejagJag De att
de aldrig kunde det stämde. hyran förtyckte högDetro att att var

Norrköping. försökte förklarai de förstå detJag måste äratt att
eftersomskillnad Norrköping mycket den jagär större änorten

flyttat ifrån. femhundrahandlade kronor hyra. SjälvDet iom mer
klarade förebråelsermed då. kusins fru fickjag inte Minmer
och med socialtjänsten gamla lästemin denHonprata ort. upp
paragraf gällde och då betalade de för den förstamig måna-som -
den.

Norrköping orkade kontakt med socialtjänstenjag inteI ta
försökte leva föräldrapenning.minutan

började Norrköping.i gickJag Där jag iKomvux1996 ett
halvår för läsa grundskolenivån. bestämde ochin maj jag bar-Iatt

skulle flytta ihop hade kompis ochigen. Dåattnens pappa en
ekonomiska hade högrejag situationer. bidragvåra Honpratat om

vad hade, och hon tyckte skulle söka för denjag jagän att pengar
eftersommånaden låg undersista och det kostadejag gränsen

flytta tillbaka till gamla kommun.minattpengar
ringde socialen Norrköping. dei jättetrevliga.Jag Där Jagvar

behövde aldrig dit, skulle bara ha hjälp och sedanjag gången
flytta. visade hela tiden legatsig jag kronor underDet tvåtusenatt

fick förexistensminimum. då den månaden.Jag tvåtusen sista
Vilka planer hade du och barnens återförenadesninärpappa

korn tillbaka till kille och till denjag min gamlaNär orten-
studerade båda och fick förstastudielån. Det gångenvar som
levt inkomster och det kändes konstigt be-två intenär man
hövde fickorna slutet månaden för det ihop.i irota att attav

råkade för fasti jag depression,Men jag inte1997 utmars en
vad det handladevisste klarade liksom kan-inte DetJagom. mer.

ske den ekonomiska orkade skötaläsa ochinteJag attvar pressen.
hemmet och de barnen. alltid stressad och kändejagJag migtre var
ledsen. fick panikångestattacker. dag skulle köpaJag jagEn när

barnen föll bara ihop med blixtrandejagstrumpor ett av en
huvudvärk. fickkorn till läkare, och tabletterJag intesom var
beroendeframkallande. skulle månader. Medicinenjag iDe äta sex
skulle hjälpa tillbaka.mig
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hade riktigtför tyckteblev jobbigt inte jagjag någonDet att-
efter gjordemed. hoppade skolan, och minJag ävenett tagprata av

hademänniska vad hanstarkare jagkille det. Han än år,är menen
också känt stressen.

funderadeläsa grundskolenivån.mål ViinVårt attatt se-var
riktigt hur skulle ha det.vidare.dan läsa visste inte JagMen

då-haft sådan här depression ellerhade aldrig tidigare såmåtten
och slutade med dembara tabletterligt. sadeDet Jagpang.

Eftersom dånyårsaftonen blev sjukskriven. jag1997/1998. Jag stu-
derade hade studieersättning.jag

tid för nedhos hans underbodde hemmaVi åter attenpappa
ekonomin. här haroch försöka ordningkostnaderna Så

och dåhoper med räkningarhela tiden. kommerhållit Det en
flyttaeller till anhöriga.får trolla, hjälp vännertaman av

skulle sjukskriven längreLäkaren ville inte jag utanatt -
hadeUnder denskulle till socialen.tyckte ringaatt sommaren

för-vägrade kontakt med dem.inga jag Jagjag Men att tapengar.
ville absolut intestod hur det skulle jag Nej, nej. Jagså sa:vara

dåligt då mådde.till socialen, jagså som
människanupplever allra jobbigastDet jag är som mansom

socialsekreterare.trevlig sitterhar aldrig DeJagmöter: stött en
långt, långt därnere.höga stolen ochdär, den jag, jag sitter-

ska plats, och det ju.sinMan görveta man
socialbidrag. harhela tidenhar kompis gått HonJag somen

träffat social-saker. harupplevt både ochpositiva negativa Hon en
frammänsklig. hon lägger sinsekreterare hon tycker Närärsom

förstår och till. villekonomiska han hjälper Det såsituation är man
ochtrevliga, bestämdadet ska till. de rättvisa.Att äratt

beror baravad deras attityd miginte på. JagJag attmot vetvet
behandlad. dagensuppleva blir illajag inte Iär att att manensam om

fåtthaft ochhar kompisarsamhälle det såär ettturatt man som
ocharbetslösaockså kompisarjobb, många ärärsom sommen

arbete ochsocialhjälp.tvingade söka Vi är utanatt mammor som
får upplever kränkta kommermellan.utbildning sitta Vi näross

dumoch ber stöd. kännerinnanför de där dörrarna sigManom
varförförsöka förklaramänniskan framför skainför när manen man

ha de därbehöver pengarna.
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Även myndighet vänder till detdet sig kännssåär manom en
framförmänniskan dendet sitterär mansom en somsom om --

och och blottläggervänderber sigMan utatt pengar av.
fördum behöva be stöd ochhela liv. känner sigMan att omens

för fin jacka förupplevs kanske harundrar det sigatt manom
fall: Varför harhjälp. Ellerkunna i mitt småtreatt mansom

samtidigt ha jobb.barn och orkarinte att ett
får. förstår de tänker:fråga ofta hurjagDet Jagär somen

fast inkomst,med barn,detHär är utantre somung mammaen
framtid.har liv ochplanerat sitt sininte

bemötande.har kräva bättretycker Pre-Jag rätt att ettatt man
affär. ändåfår kommer i Detcis män-ärnär man ensom man

för, människor.arbetar med, och andraniskor dom
Är detfått vidare till möjligheterdu hjälp slussasHar att nya

medelolika myndigheter ochbra samordning mellanen
får olika myndig-det känslajagNej. Som är atten avnu-

Arbetsförmedlingen, försäkrings-varandra.heter tyckerinte om
kännssaker ochkassan och socialen ting. Dettvärtomsäger om

jobbar ihop varandra.de inte utan motsom om
tilloch demokrati du kommerdu människovärdeUpplever när

myndigheterna
och oroligendakliverkänner jagjagDet när är storen-

harde uppfattarhur mig.klump intei IngenJag sagtvetmagen.
eller där.otrevlig jag varitjag varit näratt arg

kompisar situationmina iMånga är sommammor sammaav
kommitvad har ijag Vi inte, någraär sam-avsom papporna,

ochutanför. med a-kassanhällets olika Vi inte iVi står ärsystem.
får dusocialenarbetsförmedlingens åtgärder.omfattas inte Påav

arbetsförmedlingen bakom dig.du harhjälpinte inteom
social-haftfyllt lång tid har du hjälpharDu år. Hur24 avnu

grundskolansedan du slutadetjänsten
månader. ringdedet totalt underSammanlagt nio juniIär-

till socialen till.jag gången
fått praktikplatsefter depressionenSjälv har jag en genom

och framtidsinriktad.arbetsmarknadsinstitutet braAmi. Den är-
gamla datamaskiner ochmiljöarbete. skrotarViDet är tarett vara

innehållet.
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får kronor. MånadsbiljettenJag 400 kronor,1 går 700ut
försäkringskassan betalar kronor. kostar400 Resorna migvarav

kronor. blir alltsåDet kvar300 i månaden. fickjag reda1 100 När
detta ringde till barnomsorgenjag och frågade hur mycket jag

skulle betala avgift där.i kronor.Det kvinnanMen jagtusenvar
talade med snäll honså grundnivån. betalarNuattvar satte oss

femhundra kronor stället föri det dubbla.
hadeDär jag positivt med samhället. barn-Honmöteett

räknade ihop ekonomi ochvår här kanDet aldrigomsorgen sa:
arbetsmarknadsinstitutetgå. På de också till ekonomivårattsa oss

sådan skulle tillringa socialen.attvar
ligger fleraVi under levnadsnivån. räkningarnaNär ärtusen

betalda har endast hundralappar kvar.ett par
ringde tillJag socialen och berättade vår situation, jagom att

sjuk ochvarit fåttjag praktikplats Ami,att nu en attgenom men
inte räckte till för leva. första motfrågaHanspengarna att var om

hade haftjag kontakt med psyket.
det harNej, jag svaradeinte, jag. konstigtDet tyckte han.var

Varför då, undrade eftersomjag. hadejag tabletterJo, och varit
tyckte han bordejag psyk. verkadeDet detnere att som om

vanligast för honom. uppfattade det väldigtJag kränkande.var som
Varför skulle han fråga mig jag psykgårom

har hanDet medinte Det verkligennågotgöra. är äratt som
privat.

frågadeHan också vilka tabletter hadejag Varförätit. då Han
ingen medicinsk eller apotekare. ska haär med detHanexpert

ekonomiska göra.att
ChristinaNär berättar detta och förhör blir hon såmöteom

upprörd ilskan och förtvivlan välleråteratt upp.
frågadeHan hur barn hade, vilkenmånga årsklass-

hade ochbilen, killemin hade jobb. Sedan undrade han vil-om
ken lägenhet bodde berättad detDå jag fyrai ochatt var rum
kök. förklarade hadeinte till fyra.Han herregudMenrättatt en

har barn, det äldsta ochsju ska börja skolan.i Detärtre varav
spelar roll svarade han.ingen ha till fyra skaFör äldstarättatt en
barnet vadtio år. du, frågadeMen jag. Förra jaggångensägervara
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till fyra äldstahadesocialenpratade med niså rätt näratt ensa
barnet sju år.var

den lågoch svaradefrågade vilken hyra har, jagHan att
fyra.förmycket Nej,och detkronor inte800 är4 att en sa-

ska iberättigad till kronor.barahan, Hurni 4 080är tagmen
finns ochfyratusen blevför gångDet nästasvaret,treaen

flyttatänker dettill det.ska ha bytt intekommer hit ni Om är
underhjälpa medkansäkert någrainte änatt pengar mer ener

kostaoch sade det kommermånad. blev jagDå attatt mer omarg
hela familjför då hamnarflytta till nå-vårtvingas snarttrea,en
femomkring ikan springainteMan enstans. personergon annan

liten trea.
med ytterligare kronorfyran och kämparkvarbor iVi tusen

undermellan existens-månaden. liggermindre Vii 2 000 2 500-
uppleverHela tidentill socialen.klarar inteminimum. Jag attav

vänligaanställda därfinns säkertmisstroende. Det ärsomman -
träffat dem.harjag intemen

generationsfråga. har minockså det DetJag är mam-atttror en
social-erfarenheter de äldreoch jag Hennes är attpratat om.ma

hästar.högaförstående. sitter sinasekreterarna Deär yngremer
dit,missbrukat inteVihar gårintetJag sätt systemet. ens

hellre under existensminimum.leverutan
harjobbetChristina allt öppningar.Idag upplever Dettrots nya

identitet.stärkt hennes
funge-fem dagen.praktikplatsen jag timmar DetPå är om-

jobba med händerna.kul Vijättebra. Det ärär gruppatt enrar
Cheferna där för hjälpaarbetar tillsammans. är att oss.som

fort-blipraktikplatsen kvarskall kunna ha jagmåstejagFör att
villblir. jagjagsjukskriven. jag inte MenDet stannavetsatt om

där jag är.nu
ständiga ekonomiska bekym-påverkats dehar barnenHur av

ren
utanför problem. Ekonomin hardemhar hållit våraVi-

känns barnenkvällen. detde lagtdiskuterat sig Men närnär
fåttfått det, och den harhar denhem ochkommer säger att nu

dagiset ochfemåriga dotterha.det. vill också MinDe satt
ochmed kompisar. Minekonomidiskuterade sina två mam-pappa

110



UNDER EXISTENSMINIMUM

har råd köpainte några just hon. förstårDåattma pengar nu, sa
hur de egentligen känner det.man

Ändå: första har faktiskt lite framtidsutsikter.För gången
tänker finnsNu vi: Det inte kostar mycketsågöraannat att som

försöker delaVi allt i portioner.småpengar. upp
hurVi mycket kan lägga olika saker, ochpratar om pengar

vad kan från. tänker helaavstå Vi tiden kostnaderjagaatt
alltidinte ska bilen ska något.när göraatt tasom man man

killeMin jobbar Alu och hjälper till samla prylarin tillsom att
Litauen. meningsfullt.Det är

Vad har underni egentligen haft rådåren eratt unna
hadeVi semesterdag i åkte till djur-Dåen somras. en-

park härifrån.tio mil Sedan hur folk sitter och bekla-i TVser man
försig de har rådinte åka utomlands.attgar att semester

skulle duHur vilja det fungerade socialenatt
tycker de ska-Jag människan och individen deatt se som

träffar. De kunnamåste ochsitter trycker iavgöra om en person
stolen eller de baxatvingas och försökasig mod. skaDeatt taupp

personligt stöd, och kunna peka framtidsalternativ.ettvara
Helt enkelt hjälpa till alla människor får ochså att en samma
chans.

skulle viljaJag det skapades fylldeatt ett system som upp er-
sättningen mellan praktiklönen och den allmänna levnadsnormen.

fårNu vända och sig varje ringer.gång jagutman man
aldrig harjag socialsekreterare, alltidmötttror att samma utan

ställts inför Samarbetet mellan olika myndigheter fun-måstenya.
bättre.gera

Vilka drömmar har du för dig, och din familj
och-Jag inte drömmergår skajag bli någotatt stort,om

eller jätteinkomster. bit iMan trebarns-Man ärtar taget.en en
eller ska försöka jobba ihop till och hyra.mamma pappa som mat

vill ha arbete. bara detMan Det gäller.ärett som
förhållande har hållit. har kommitVårt Vi fram till skaatt

leva liv där de saker kan och har rådgörett som som nu
med. framtideni lärNågon gång också kunnaså Engöra mer.
dag det vända.måste
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EXISTENSMINIMUMUNDER

värde, det kanskeska hadet berättathoppas jagJag ett attatt
attityder till det bättre.förändra saker ochtill Förkan hjälpa att

känner kränkt,eller mighardet bara ijaginteär ont magen,som
socialen.jag Varitnär

fått tillsam-har tidhar negativt.allt inte varit JagMen att vara
vadmed barn minmycket minaoch fått än mammaut mer,mans,

fick med positivt.mig. Det är

RolfIntervjuare: jansson
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En framtid bidragutan

"Vad fan skall göra när vill jobba detman man men-
inte finns något få."att

Sara år. Hon22 ochär redan rik livserfarenhet.är öppen, mogen
språkHennes levande och målande. Till kaféetär där bestämt

träff kommer hon cykel. jobbarHon ålderdomshem, ochnu
ska förstasin lön.

kännerSara sig lite stressad. har bestämtHon tid för klippaatt
sig. Tänk råd med lite lyx, hon. har honDet tidigaresägeratt

alltidinte kunnat sig. harSara så andra hennesmånga iunna som
generation levt i gränslandet mellan vikariat, arbetslöshet, studier
och socialbidrag.

-Jag studenten Då1995. jag hadeår. lästJagtog artonvar
samhällsvetenskapliga linjen. mig detFör aktuellamestvar att

då komma utomlands. speladeDet ingen roll vart.
ÖsterrikeåkteJag till med kompis. förstaMen utlandsvistel-en

blev inget bra. Efter dagartio hemmajag igen. höstenDensen var
bodde jag hos och arbetade ålderdomshem.mamma ett

Det kvällsjobb deltid. hon förDå första gångenettvar tog
hjälp socialen.av

När Sara slutade hadegymnasiet hon inga omedelbara planer
läsa vidare. ville skaffaHon intryck, och läraatt signya resa

Spanska. Våren hon till1996 Spanien och pluggade. Välreste
hemma sökteigen hon filosofikursenin vid högskolan.

mål hadeNågra jag inte då det har förstjag villJagnu.- -jobba med journalistik och helst radiostation.en-
komjag hem frånNär flyttadeSpanien tilljag och bör-mamma

jade arbeta ålderdomshemmet.åter kompisEn och jag pratade
skaffa lya dela hittadeVipå. lägenhet iattom en egen att en

september 1996.
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EN BIDRAGFRAMTID UTAN

föralltid inteperioderkortaFör är trygg, enmenmamma
lille-och har aktivbo hemmalängre tid. årAtt 21när är enman

tyckte defunkar längden. intehand i Detintebrorsa att ta om
förståroch det ju.hemma heller man-

komSå våren 1997.
hadeifrån lägenheten.flyttadeochkompis jag JagMin-

blevBostad löste sig jagbo.jobb, ingenstansinget attatt genom
betalade kronor igammal dam och måna-hosinneboende 1 500en

eftersocialen.kontakt med Jagden. kom jag iåterDå ettutevar
sommarvikarie.alltidålderdomshemmet där varit Jagjobb jag sa

helst.hur mycketoch kan jobbafinns här,till dem: Jag som
tider,hade blivit kärvare imycket.blev det inte DetTyvärr så

införthade nödstoppför de anställda.samhället och Kommunen -
hadearbetade vården inteianställas vikarier.det fick Deinte som

demdet skulle kostade blev sjukahemmalängre råd näratt vara -
hoppatjänadelillaför jagmycket Det att somsompengar.

medkontaktför klaratill mig. jagextrahjälp räckte Såinte togatt
normutfyllnad.kallad jagför Då år.socialen så 21att varen

krång-socialtjänsten positivamedSara mötena som menser -
dettyckerkänt. inteskuldkänslor har hon inte Jagliga. ärNågra

försökthadebehöver det.hjälpskamligt Jag göranär attatt man
ochjobbrädd sökahar aldrigför klara varitallt mig. Jag attatt

beroenderoligtbehöver det. intehugga jag Deti ärnär att avvara
fanvad skafallet socialen.det här Men-i göranågon manannan

få.finnsjobb, detha intevill attett menom man
tycktegick till socialen.jag HoningentingMamma närsa-
bereddfastklarakunde mig, jagsynd intedet jagatt varsnarast var

församhälletskyllakanmycket helst.arbeta hur Visstatt mansom
fördet minoch detdet häntmycket görutatt somsersomav

sakersjälv kanockså i såtyckergeneration. jagMen ta tagatt man
det går.gott

kon-hade börjatsamtidigtdet, plusgjorde jagjagNu att som
autistisk.för sjutton år. Dettaktperson tjej Hon varvarsom varen

och bio. ingetgick Detform ViVäntjänst. ut stan varaven -
medsocial grejförsörjakunde mig på. Detjag ersattessomvar en

besviken.bitter ellermånaden. jag intekronor i MenZOO1 var
mycket väl kunnathär. hadevalt levahade jag så JagYtterst att
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söka utbildningin eller kurs, gjorde det.inte hadeJagen men
tillfällig svacka och kände jag frånmåstesom person en att ta paus

plugga och för själv.migatt att ta vara
gick till socialen med hyreskontraktJag och lönespecifikatio-

deras uppgiftDet räkna vad skullejag ha. fickSå jagner. var att ut
hyran betald kronor.1 500runt

du förståelseMöttes eller snorkighetav av-
Varken eller. liksomDet här kommer "ännuattvar en so--

cialbidragstagare. Det mekaniskt bemötande.mest ettvar
fantastisktDet tidigt liveti har lärtså all denär sig by-att man

råkrati faktiskt existerar. himlaDet mycket hållaså redaärsom att
och förstå, förpå, ska ha till hjälp.rättatt man
Under den här tiden hade kortajag vikariat hemmet, det var

timmar kvällar.några Egentligen tjänade jag inte jobba.att
korn inteJag i existensminimum. Allt jätteknapert ochupp var

precis det gick ihopså till det allra nödvändigaste. fick väljaJagatt
bort det livet. fannsi Det inget för köpa kläder.mesta utrymme att

gickJag ha detMyrorna. härAtt underså längre tid inteären
roligt. Men jag detvisste under kort periodnär iärman som att en
livet, då orkar den smällen. förstårDäremot hurjag svårttaman
det för dem ständigt levaär måste socialbidrag.som

Är det vanligt dini generation till socialengår näratt man
räckerintepengarna

det det. del-Ja, detEn möjlighet hållaär sigser som atten
flytande.

harSara haft kontakt med socialen telefon. endaDetmest per
personliga hon där första och hämtademötet gångennärvar var

fick honDå endast tala med receptionisten.papper.
skulleHon velat haft information regler och ekonomi,mer om

handledning. kanNu mellan lönÖvergångarna ochmer av ersätt-
från försäkringskassanningen och socialen bli både knepiga och

förödande.
har fåttDet jag känna på. hadeFörra jagsommaren som-

vanligt sommarvikariat hemmet. hadeDå bra lön,jag ochen
sedan under hösten hade tänkt fortsättajag jobba där. dåMen
dök plötsligt praktikplats guld värd för fram-minen upp som var
tid. fickJag Api-tjänst tidning. Självklart den.jagen en tog

115



EN BIDRAGUTANFRAMTID

kandagen.med kronor Detbetaldden baraTrots 76 omatt var
förstasocialen.söka hos Denleva återingen på. Jag atttvungenvar

hafthadetyckteSocialen jagkronor.fick baramånaden jag 353 att
borde ha planeratochmånaden jagför mycket innan attpengar

bättre.
verkadeSocialendåligt.tyckte detförsta jaggångenDet varvar
dethurtänkerverklighetsförankring. inteDeha ärinte någon

barakronor inte. Jagklara sig gårvardagen.i Att 353ute
hadefick då till jagfattigt hade det.berättade hur jag Men attsvar

och delatborde hamånaden.förrahaft med Dubra sparatpengar
hadejagde. tänkte intemånader, Detvå attsaupp pengarna

förväg vissteoch i intebetade jagskuldergamla jag attattavsom
utbildningframtidamedhade minpraktikplatsskullejag somen

journalistyrkesvaloch mitt göra.attsom
periodenden längstamånader.tidningen i nio Det ärJag var
hyranmindrefick ellermed socialen.kontakt Jagjag Varit i mer

betald.
detjobb,jättekul någotDet sätt startaattvar somettvar

Även amatörmässig,kändes liteiblandkansketidningennytt. om
härdet härvad Såefter "Hoppsanoch varje varatt sa:nummer

skrivitVad har jagformulera sig.ändåkan väl inte egent-numan
stärkteutvecklande.ochläroriktväldigt Jagdetligen Men var

det kanhurkännaviktigtsjälvförtroende. Detmitt attvar
detAllt alltlayout.ochskrivaintervjua, göra envarsomattvara

lägenhet.också hittathadebra tid. Jag enenormt
utbildnings-hartidningspraktiken återJagNu över.är ett

falla tillbakakunna på. Jagjättefinthemmet.vikariat Det är att
Avdelningen jagutbildning. är ärtjej gårersätter somsomen

och roligt,demensboende. intressantDet sättär attannatettett
sig ilag. Manjobba. Vi är sammansvetsat engagerarettgrupp,en

tidningenfrån läsaallt tillsammansdär,dem bor gör attsom -
till att ut.

falla till-ålderdomshemmetbra hahar det VaritmigFör attatt
hur skaska jagvadtiden planer jaghar helabaka på. Jag göra,

hittills har bara varitAllt vadutbilda jag gjortoch mig.vidare
tillfälligt.
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lever i min Väldigtjag generation.Som många Detgör är ett
tillfälligahoppande mellan de jobb kan få, och olika studie-man

rotlöshet, och detplaner. omöjligtDet är är näratt vetaen man
blir stadgad, då det himla komma högskolan.så insvårtär att

sådan där dözon. förhar bra betyg föri JagJag Komvux,är en men
för för kunna slåss med andradåliga högskoleplatserna.att om

fåttdu hade hjälp från hurinte socialen, hade du då klaratOm
dig

har nödvändigt för vidare livet, ocksåDet varit iatt men-
för kunna överleva för stunden. Hade fått frånhjälpjag inteatt
socialen hade kunnat praktikplatsen tidningen förjag inte ta
arbetslösa. framtid det guldminFör värt prövaattvar som
journalist. här samhällets fungera.stöd skall detDet så Menär är
jättejobbigt hoppa omkring. dagtvingas säkert.ingetI äratt

kunde komma högskolan och börjaFörr gångman en
plugga, eller direkt från till jobb, och sedan kan-gymnasiet ett
ske där hela liv.sittstanna

lång har hafttid du hjälp och stödHur
tiden under de månader då hadeLängsta jag praktik-var-

platsen tidningen. Sammanlagt det kanske månader.är sexton
Är det skönare du klarar dig självnär

herregud. Tänk slippa all den här byråkratin, slippa-Ja, att
de utbetalningarna, efterkommer med hy-görsena attsom man

Självklart känns det bättre tjäna själv. jagMenattran. pengar
tycker inte ska känna skuld har här brasånärman ett systernman

kan hjälp behöver.så Det jagnär äratt man reagerat motman
det varit folkkontakt med socialen. skulleså svårt Jagatt att

flerha krävt personliga beroendejag hjälp.varitmöten om mer av
förstår trebarnsmammor-Jag har arbete, ochinteatt som

bara får det kan uppleva tröstlöshet och hopplöshet.sämre,som
haftbara själv och klara.har mig starkJag på Jag ärtaatt vara

planerar hela tidenoch och det harJag något. Närvägarna. görvet
med har försöktriktigt risigt jag låna kompisarvarit attpengar av

till ocheller hem har ifrån.ätit. nöjenDyra jaggått avståttmamma
kan bättre och effektivareHur görassystemet

behövs personlig kontakt med bidragstagare.Det Detmer-
det krisar, och eftersomviktigt det känns socialsek-är när som om
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verklighetsförankring. Alltsåriktigharinte någon mer avvreterarna
kan tänkainlevelseförmåga. socialen inte såochförståelse De

framöver.lång tidalltid planerar Detmekaniskt och atttro man
och lån.efter med räkningarliggerfungerar inte så manom

social-byggerleva livhur kompisar tvingasJag ett somser
detför höga,bidragenberorbidrag. inteDet änrär utan attatt

blirhögskolan.och komma Detjobb svårtsvårt enattatt
frånhoppadet lönarmärker inte sigond cirkel när attattman

deeför högasocialbidragentill vikariat.vikariat inteDet ärär som -
för låga.lönernaDetprecis är ärgränsen.är som

bidrag. mittframtid bestårframtid inte NärMin är som aven
hunnithoppas jag jagutbildningsvikariat hemmet är över att
kommahögskolan.missat måsteklara jag Jagtenta somenav

studiemedel.förfemikapp poäng att
Cambridgeexamen.England ochåka tilltänker jagvårI ta en

grund för engelskan. Minmed godväldigt viktigtDet är en
ålderdomshemmet.de tjänarjagambition är att pengarspara av

mig;fulla månadslön. kännerfår förstamånad jag min JagNästa
Åka Stock-till iförst till lite. minska lyxahellycklig. jagDå syster -

Ängelholm, och bio.hälsa kompisar iholm,
lyxigtlåter inte såDet

tyckttidigareför det det.Nej, mig Jagär attsommen-
där och läsabiblioteket ochtill sittaguldkanten varit att

MånadsJournalen.
Framtidsdrömmen

målmed radio.och jobba Mittbli journalistvill är-Jag att
media-folkhögskola medjournalisthögskolan, ellersöka in en

linje.
och hjälptänka dig igenkan dudet blir kärvt igenOm

det.behöverhoppas jag inte FörSjälvklart. jagMen att-
vid ålder-jobbetfalla tillbakatrygghet kunnadetmig är atten

misslyckande ellerdetdomshemmet. inteJag attettsomser
ned sig.

jobbmedvardagen, ochför levarädda iMånga är ettattunga
ellervill ochAllavanligt eller oglamouröst.verkakan ut resa,som

cirkeldennalever kvarlätt ibli det eller det. Det är att avenman
hade det varit:torkar skit åldringar. migoch aldrigdrömmar För
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bättre med hade kompletterat den ersättning jagett system som
fick för Api-platsen. Alltså form minimilön.någon finnsDetav
heller brainte kontakt mellan försäkringskassan,någon social-

och arbetsförmedlingen.tjänsten bristDet Detär resurser.
skapasmåste enhetlighet och tydligett nytt system mer av en-

levnadslön.
din bitterhetKänner generation samhälle kanintemot ett som

jobb eller kunskaptage er vara er
det bitterhet-Jag fyrtiotalist-genera-ärtror snarare moten

tionen. ska handDet skiten efter allt vadär tasom om om
den har förtagit sig. Som raseringen välfärdsstaten, den offent-av
liga sektorn. allt det denvarit svenska trygghetsmodellen.som

harNu många i min rådgeneration inte till tandläkarenatt
eller doktorn. skaVi vrida och vända varenda krona. harJag
kompisar inte hos tandläkarenvarit fyra år.som

upplever generationsklyftanJag samhällsklyftan.större änsom
det pucko ochMen så bitter. leder framåt,Det inteär att vara

bara till försökacynism. Man måste sinnågotgöra egen
situation.

livserfarenhetMin bred. har allaJag varit inne i samhälls-är
situationer. har studerat, och arbetslös.Jag hargått arbetatJag
inom äldrevården, har haftjag praktikplats, och fått hjälp socia-av
len.. har fått insyn detJag i mycket felDet ochär ärmesta. som
kan kännas jobbigt. den har haftMen inte ellermotgångarsom
prövningar har hellerinte glädjasnågot det bra.gåröver näratt-

RolfIntervjuare: jansson
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Det har vänt nu

Jag vill betala tillbaka till alla de ställt och trottsom upp
på mig, alla svek.trots

Oktobertungt Göteborg. Regndis. havet och älven liggerFrån vin-
cknpå-somaHdd

Över Drottningtorgets nylagda Mazho fram istentorg stretar
blåsten. harochHan år, fråntagit23 spårvagnen Kålltorp.är

Till Göteborg flyttade han hösten för komma frånbort1998 att
mellansvensk stad. från knarkarkvartarBort och de stökigheteren

hans liv.vägsom att tavar
kämpar för klara-Jag kämparmig. i lägenhet,Jagatt en ny

med utbildningen här Göteborg,i och för frånvärja mig kom-att
pisarna gamlai min stad, han.säger

inte GöteborgMen långt farligare stad för skörär männi-en en
ska

förNej, inte mig. kan jag byggaHär något Jagnytt.upp-
har ochmin hennes kille här. allaDet stöttar sätt.syster

finnsvisst det frestelserFast och kallade pundare här.så även
jagNär kom framtjej till och frågademig jagute senastvar en om

ville köpa amfetamin. helveteDra skrek ochjag jagså tog-
hem tillspårvagnen Kålltorp.

Ännu marken fastinte under Mazho. har den aldrigDetär varit
under

Mazho och hans förorti till Bagdad.växte Mam-syster upp en
och aktiva kommunistpartiet.i hämtades ochDeman pappan var

försvanriin iettfängelse.
Efter ficktio min ochår jag de bådasyster veta att var-

döda.
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tonårsålder.känslighans iMazho och två årDå systeryngrevar
också morbrornfannsderas åldriga Därbodde hosDe mormor.

påverkad.Mazho hanalltid slog när varsom
Mazho.ofta,hanDet sägervar-

bestämdeoch kriget sigfrånmisshandeln, regimensFrån terror
falskafick hjälp medfly.Mazho och hans Deatt pass avsyster
MazhoJordanien. årkommunistpartiet. De 16övervägen vartog

hansdå, 14.syster
Bergslagensochbåda syskonen Sverige,för deMålet en avvar

släkting till dem.fannsbruksorter.nedmonterade Däralltmer en
tidigarefram. hadekom Vifunkadedet inteMen när-

fick kontakt, minsläkting. Vi ingen såaldrig vårnästan systersett
börjadestad, universitetsort. Därflyttade tilloch jag enannanen

svenska.för läraskolan migjag att
fylltför hadestartade Mazho.struletdär Han 17Det somvar

hamnadeoch vild. Mazhohan hetdrack blevhan spritår. När
kalladeungdomarmed svenskaslagsmål,bråk ochständigt i som

flyktingar.med andraocksåför svartskalle,honom men
skulletiden. iunder den härförvirrad Jag-Jag mestvar

varför börjadeinte jagskolkade jämt.skolan, Jagnästan vetmen
tjafsadefolk ochhotadedet. Alla. jagAlla gjordedricka. Men

ständigt.
Efterstad Mellansverige.flyttat itillhadeMin syster annanen

för mycket bråkefter. hade varitkomhalvår jag Detett
stack.skulle bli bra jagtrodde alltuniversitetsorten. Jag att om

kontakt medkomMazho idenDet orten so-somnyavar
utbildning,tillstöd och hjälpskulle hancialtjänsten. Nu att

till bättre liv.möjlighet ett
socialan. Allthjälp medvad ville hainte jagvissteJag av-

med hasch.med droger,kördeför igångmig.virrvarr Jagettvar
lugn.vild drogerblev jagspritAv men av-

framförallt förbråk allt.detblev MenMed min syster omnu
fickbo ihop längrekundemed knark. intebörjat Vijag utan varatt

till Dittill område.flyttadelägenhet. Jagsin Syrran ett annat.ett
mycket drogeroch hurpundare,fanns detkomjag sommassor av

få.helst att
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gick skolan, där mycket.intei jag-Jag åter Jagmen var
ha direkt yrkesinrikt-skulle läst svenska och allt möjligt. Någon

hade jag inte.ning
med de de för-hade hänt socialenmig. På justa,Det något var

förslagsökte hjälpa alla kom medmig Desätt. en massa om
jobb.utbildning och om

Ibland det socialen kallat ibland har ditmig, jag gåttär som
själv. beror hur långt har med drogerna.jagDet gåttner

den staden och bråkade mycket.jag inte såI Jagutenya var
fått hade tid slåss.hade andra droger.intressen: inte DenJag att

skaffatiden gick för narkotika.åtmesta att
det den lättaste stadeninteDet svårt Detatt tagvar var av

fixa det Ibland höll knarka under veckor.alla jag att ettatt par
för Alltfrånberoende och gjorde allt dealerJag attvar pengar.

källarinbrott. enda gällde fixa framtill tillDet attsom var pengar
knarket.

kände detjagHur
hade skuldkänslor, tyckte svek dem ställtjag-Jag som upp

fördet viktigaste ändå tillmig. migMen attvar pengar am-
fetamin oftaoch allt tänkte alltidgrejer. Jag nästantyngre - -
vad det bli livska mittav

fort braja allt bra levde lik-jag igen. jagMen så Dåtog en var
värld.i minsom egen

träffade flyttadebrud. ihop. hade ocksåjag Vi in-Så Honen
vandrarbakgrund, och pluggade gymnasiet.

Använde din knarktjej
för frångjorde allt bort det. Allt.Nej. Nej. migHon att-

kär henne skjortan. lovade henne skullei jagJag Jag attvar som
höll kanske veckor. Sedansluta. i därjag jag igen.Då tvåupp var
du dig själv eller det kompisarna får digDriver är attsom-

knarka
båda delarna.Det är-

Mazho ödmjukt intryck. inteDet svårtgör ärett att engagera
hans öde. socialsekreterarna orkadesig i längreinteEn utanav var

fallöverlåta hans hadeHontvungen att en annan. en son som
exakt lika gammal Mazho.var som
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skulle kommaförallt jagdeförsöktesocialenPå göra att-
folkhög-utbildningtillhjälpte migfrån drogerna.bort De en

bodde.utanför staden där jagmilskola några
Tillkomallt jagmed grejerbörjathade över.Jag tyngre -

skötaellerbrydde mig inteheroin.och med Jag attmat, omom
vägdejagjag 54nergångenhälsan. jagNär atttrormestvar som

kilo.
kundeamfetamin jagperioder jagUnder de utanvaratogsom

räddaförsöktenormalaoch allafem dygn. Min tjej,i systermat
medkördehjälptedet inte. Jagfrån drogerna. Menmig massor av

hade slutat.skulle jag Jagför deskitsnackochlögner atttroatt
manipulerade omgivningen.ochdubbellivlevde ett

svekmed allaochstod din tjejHur utsyrra
efterSedan,först någratrodde mig.ochTjejen syrran-
skitsnackbara varitdetfick redaellerförstod de,veckor, att

sida.från min
ville intetermin.stannade Jagjag intefolkhögskolanPå enens
rörde migslut.denmånad Jagstack innandärkvar varutan envara

ochbådeknark.sysslade med Detkretsari yngrevarmest som
polare.äldre

utkantenbara ikriminella ligor,aldrig iinne någraJag avvar
rådhademedalltid folkfannsdessa. Där attsompengar,massor av

slutetiknark själv.sålde DetIbland jagmycket.köpa mest avvar
under de sistaberoende, åren.tvåmitt

all-har gjort någrainteför brott.ditåkt Jaghar aldrig någraJag
desmåsaker. gångerNågrahar varitvarliga grejer. Det togmest

hade mig någranarkotikabrott.för Jag närmig snutengram
visiteradeochkom en.

stökafortsattedusocialensade deVad när att
dekontakt DettitthadeMed den jag tätt. mestvarsom--

efteråt frågar jagförgick mig.hur det Nuundradeochringdesom
för mani-skäms jagställaorkadevarför de Jagochhurmig attupp

mycket.dempulerade så
kunde dådefrågade vadoch de göra,jagMen närnär ren,var

läggainne Menville innerstförsökte.och Jagställde jag av.upp
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fanns alltid frestelser, kompisar och pundare, drogdet nyttsom
kvartarna och bara knarkade.det, och sedan lågmig i i
medtillsammans kan lättjag tjejen.två årI Man säga attvar nog

tröttnade. blev tjafs och bråk allting. orkade helthon Det Honom
hon ihopenkelt med stack. brakadeinte mig jagDåutan-

allvar.
pallade längre. jäkla deprimerad.jag inteDet såJag1996,var var

hade lägenhet.vaknade jag ingen tjej, ingen JagJag upp en morgon,
hade ingenting.

hamnade knarkarkvart. Allahos pundarejag iDå åter några en
fanlåg utslagna. undrade vad det här blev kvar därDå Jagärman:

veckor, sedan stod med det.jag intenågra ut
självmordsförsök.hade piller och sedan skarnågra DetJag var

efter och påverkankombinationjag mig. Det tjejen,var en av sorg
drogerna.av

akutpsyk. Sedan ringde till socialenmig minDe tog syrra
för de skulle hjälpa fick kvinnlig socialsekrete-mig. Jagatt en ny

fick fa-kom ned till psyket och ställde jagHon så attrare. upp en
funka förmiljehemsplacering. det skulle där lova-inte migOm så

hon hjälpde skullejag sätt.att annat
du motiverad börja och bättre livVar att ettom

blev jätteglad, för ville bli placerad familj.jag i-Jag Jagen
utanför helthamnade hos staden bodde.jag Detstraxen var en

vanlig familj. gick med tidningar Själv lästeHon ut mornarna.
skolan under dagarna och tränade kvällarna.jag

försökteFamiljen hjälpa alla hade barn,mig De tvåsätt. egna
och hade de familjebarn.så ett annat

mådde bra under den här tiden. höll miginte jagJag så Men
från Efter fick återfall. villeborta knarket. månad jag Jagetten

till behandlingshem fick djupare vård ochkomma jagsåett att
fri frånverkligen bli drogerna.

flyttade från familjen till behandlingshem. detMenJag ett var
och där. kallade det för miljö-mycket vårdinte insatser Deså av

folk.behandling. skulle lära jobba vanligtsigMan att som
fickhade djur det här behandlingshemmet. mockaDe Jag

jobb direkt,skit, och arbeta trädgården. riktigti ingetDet utanvar
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form sysselsättning. behandlingshemmet fannsPå intemest en av
enda motiverad läggaatten person som var av.

har aldrig fått mycket kontakter drogvärldeniJag så som
där. bra ide där,inteDet så precis.attvar en vara

Efter veckor rymde och kille. gick kilometerjag Vi åttatre en -
det till frånmitt i Vintern dettimmarDet tvåväg. togvar upp en-

stack från hemmet till dess hamnade knarkarkvart ochi en
fick droger hos pundare deni stad där bodde.jagen

den kvarten låg kvar veckor. underjag i jul ochI två Det var
alla borta eller hade aldrig kontakt mednyår sitt. Jag1997, togvar

folket socialen. perfekt förläge hållaDet mig på.attvar
Själv hade kommitjag stadium där ville hållai jag inte på,ett

ändå fickkunde låta bli. djup ringdeinte tillSå jagJag ångest.men
kvinnliga socialsekreterare. frånmin ville bort knarket och tillJag

behandlingshem hade bättre vård och förett nytt ettsom program
mig.

Socialsekreteraren lyssnade och ställde för hjälpaigen attupp
kom till behandlingshem.mig. länge,jagJag Däröppetett var un-

flerader månader. Under den här tiden helt fri från droger,jagvar
använde alkohol.inte ens

Hade du hopp klara dig under den här tidenatt rena
ville verkligen avbot. förJa. Jag Det jagsvårt,göra närvar-

kom fanns de gamla pundarna där. ringde ochTjejenut stan
bråkade. fortfarande slut. hade henneDet jag gjortMen såvar
himla illa, och det trevligainga samtal alls.var

fyra månader femjag killar bodde detI Vivar ren. var som
behandlingshemmet. dag bestämde för kollek-Enöppna ettoss

återfall. inträffade den katastrofen.tivt Då stora
överdos. killarnaVi dog. snodde bilEn Entog en av annan en

och hamnade kåken kväll. ficktredje psykos.En Detsamma en
bara och kille klarade undan dettajag kaos.ivar en annan som oss
Efter det blev verkligen motiveradjag lägga Tänkatt av. som
har till livslögner dettajag tagit sjukdom,ärattsom en som man

kan hjälpa, och återfalleninte och strulet egentligen inteatt var
fel.mitt eget
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längrestod jag inteoch kaosetdödsdosenmedEfter utnatten
hamnadeOchbort.ville jagstaden.den därbo i Jag nyttettatt

behandlingshem.
tänkteJagvända.allting 1997.började DetDär sommarenvar

döhanöverdosen:hade tagit Kankompisen närständigt som
och hadesvensk,det.också Hankanhan jagår,23 göraär var

ibehandlingshemmet inneunder tidenvarandrakommit nära

stan.
kom-stördesdärhem intebehandladville bliJag avett man

devarför och hurfrågakan sigknark.lockade med Manpisar som
innerstorkade mig. Menställaorkadesocialen troatt upp,

förstod.kanske deinne
liten. Dethaft det jaghadehur stän-jagvissteDe när varvar

kan-föräldrar.döda Detdet minadet krig,misshandel,dig varvar
hit.komflippade jagkonstigt jagske inte så närutattvar

be-detunder tidenpsykologkontakt medfick öppnaJag en
ochblev barahjälpte mig. Min ångesthandlingshemmet. VärreHan

värre.
kändedö.skulletroddeoch jag Jagtidengick helaJag attrunt

mycketskitskraj.helt enkelt Detpulsen.hjärtat, Jag varvar
det slogsignaler,psykiska över.

heltanvändetillkomhemmet jagdetPå annanenmannya
knarketsadehöll det jagbehandlingsmetod. inteDär att var enatt

självfel.dittAllt Du måstesade:för görasjukdom mig. De är eget
du brå-fick skitbryddefolk sig. Dudet. Detnågot åt omsomvar

ochbådeavdragdu fick Detkade, omsorg.ansvarvarpengar.
hem.trygghet, detta Detkändeförsta jaggångenFör ettvar

hadeveckor.där Dåliv. i tiohaft mittförsta någonsin i Jagjag var
hadevård deoch den Jagbehandlingdenigenomjag gått att ge.

underfrån knarket, år.tidlängre varitunderhade nästan ettrenen
Detfamiljehem. 1998.till DetkornSedan jag sommarenett var

tidenunderocksåoch höllmissbrukaredit, honkom tjej varen
läggahonsade hennefamiljehemmet. Jagi atttvungen av.att var

ringde till denknarkade.honhur Jagpallade inteJag varsomatt se
det här inte.förklaradeoch gårfamiljehemmetföransvarig att
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det.gick antabus, och sade hon ocksåjag måsteJag göraatt
fickhelvete stack, ochhände. gick igen. åter-Det JagInget ett

fall. första heltDet år.nästan ett
faller tillbaka det hel kroppen.ijag ångest JagNär är en massa

sökte kontakt med gamla intemina igen. Det svårtVänner attvar
detsnurrade till. Och hamnade be-knark. jag återigenDet så

handlingshem bra.såsom var
och fickdär veckor,i sjuDet Jag1998.sommaren Var sexvar -

fem.och halvjobba vanligt arbete, mellan Detåttaett varsom
väldigt nödvändigt.bra och det var

förEfter det idébehandlingen själv inteinsåg jag någonatt var
faller för Skulleåka till gamla stad. grupptryck.mig minåter Jagatt

funka, försöka börjaliv det lika bramitt någonatt omvar
drogvärld och frånfrån och invandbortLångt näraannanstans. en

pundarna gamla stad.i min
fåttflyttade Göteborg. Hela tiden har hjälphit, till jagjagDå av

fixa saker. Killensocialen. försöker också själv soci-jagMen nu
följde hit, åkte och tittade lägenheter.alen med mig Jagrunt

förort.fick tyckte brajag ien som var en
vilkenhär, och försöker detlever jag jagNu göra annansom

ochbli ljudtekniker,helst. skolan, pluggar. villi jaggår JagJagsom
med Thai-och hållermusik. jagmixa Jag tränar ett gym,

boxning.
databor också Göteborg. läser universite-iMin Honsyster

familjensska bli läkare. har verkligenoch hennes kille varitJagtet,
får.svarta

för hjälpahar ställt alla möjliga migMin sätt attsyster upp
killenflyttade hit. har ständigt kontakt medsedan jag Jag ärsom

förstad. och han detsocialsekreterare gamla ringer,i min Jag gör
fortmed honom det behövs.checka hur det sågår. Jag prataratt av

det trycker och det blir jobbigt.När när
försöker bästa. det lättinte precis.mitt JagMenJag ärgöra

läser datahar börjat känna folk skolan ochi träningen. Jag
kunskapslyftet.
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har mitt val lära känna andra folk deJag pundareäneget attnu,
tillsammans. ocksåjag jag stämpladDärsom var var som en pun-

dare, narkoman.en
nådde botten under de hadesista moral,Jag ingenJagresorna.

ladeinga principer, ingenting. med livet.Jag av
uppskattar alla människor ställt för för-Jag mig. Nusom upp

söker det bästajag de kan resultat. känns detså Nugöra ävenatt se
det handlar självmigatt om
Upplever du socialen kunde ha för diggjortatt mer

har klagainget kontakter med socialen-Jag i minaatt
och samhället. de har besviknaDet mig.är rätt överattsom vara

sak kan känna, det skulle försöktMen jag jag haatten att
komma till det behandlingshemmetjusta tidigare, redan eller1994

gick djupt.innan jag mig hade det lättarevarit1995, så Då attner
komma tillbaka.

Vilka planer harjag
har mycket planer.inte viktigaste ord--Jag så Det är att

livet och ärlig,ning andra och själv.mig Detatt mot motvara
känns det har hurinte pundare hållerJag stårvänt. ut attsom se

blir fördömande.på. Man
blirjag lugn. känner dragningNär jag ingenJag åttränar att

börja med anabola steroider. har haft helvete, be-mitt mittJag
roende.

Häromdagen det kille skrek "jävla svarting migvar en som -
hade det för sedanvarit hade blivit ochjag bör-några år vansinnig

bråkajat med honom.
gjordeDet behövde detjag inte. ochinte jagJag när tränarnu

säkrare själv.migär
har från knarket fyraJag varit månader och börjari kännaren

normal. sliter fullständigtmig kroppen. gladDrogerna Jag ärut att
fick sjukdom, hivjag inte eller sådant,någon höllnågon jagnär

med sprutor.
Blir kvardu Göteborgi

ska kunskapslyftetjag i sedan blir det tek-Nu år,ett-
nisk här Göteborg. föri ganska lätt läsa.Komvux Det miggår att

hjälper också.mig verkar hon har förlåtitSyrran Det migsom om
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haftför henne. har aldrig bra kontakt medallt illa jag gjort såJag
henne som nu.

får vilja åkaKlarar och chansen, skulle ijag mig, jag jag runt
och berätta hur farliga drogerna de bryter ned,skolor Hurär.om

moral och värderingar.hur sviker allt och alla, hur tapparman man
förskulle för betala allt detigenmigDet sättett att somvara

andra har och hjälpt med.gjort mig
förhar har berättarpolare varit i år.Jag två Hansom renen

får hoppas dethur det mycket det själv. jagSåHanär. utunga av
för den skit har bakom avslutatockså. migmig jaggår Att är ett

kapitel.
förvånad ochMazho korn till han gladSverigeNär att mar-var

och bomber Bagdad.ken under honom skakade krig iinte somav
blåseroch han till skolan Gamlestadenskiljs iNär tar utvagnen

det snålt Drottningtorget.ännu över
fästeden lilla världen detgäller kampen iNu ävenatt egna-

livet.

RolfIntervjuare: jansson
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