Antligen!
Av Simon Wallengren
Nu i år, nännare bestärnt den

14

januari

2010, har statens offentliga utredning

äntligen tagit

är så lottjusta i hästar..." Flera inten jLrade
personer berättar i undersöknin_qen att \ ald

till sig det som vi resandeltir i år'tionden.

och psykisk rnisshandel tillhörde varda_een

rorner har propagerat

och att de inte kände att de hade någon

Nämligen att r-rtreda de forhållanden som

vuxen att te sig till.

drabbade bamhemsbam under 50-talet

och framåt.

Något sorn jag finner särskilt intressant

' .lt

är att av dessa 404 personer l.rar endast

den som mö1ligt. att det är någ...

Ca 18
av de intert,juade har uppgett en
annan etnicitet än den "svenska". dessa till-

fem någon fom av funktionshinder, men
att utredama har mött många som har

inte bara
-gvnnar samhället. llclt trcn:-:
individen "att vara nvtti-s". att ha en

hör alltså någon av de svenska rninoriteter-

berättat or.n att de felaktigen pekats ut som

rnening. Hur ska de niänniskor sont jag

na. Föga lotr'ånande är den största niinori-

funktionshindrade genom "diagnoser". Vi

just närnnt våga ställa upp på arbers-

tetsgruppen den sont jag tillhör. resandefol-

resandefolket i Göteborg (och säkerligen

marknaden?

ket, eller rornanotblket sont r i också kallas.

andra utanltir min vetskap) har länge varit

Vi utgör 9 oo av

rnedvetna om att detta forekom och inte

ytan. De drabbade har erbjudits olika 1br-.

bara på instutionsbam utan även fast

lrer av terapi och r.nan talar

o/o

de 40-1 personel soui inter-

vjuats. Detta kan te sic sont ett litet procenttal men i lorhållande

till

Nu är diskussionen i varie fall uppe pa
rröjli_eheten

boende resande (detta framgår inte i

till

population är siffran enonl. Dessutour tror

nndersöknir.rgen). Nära J0 nÄ av

de fortsätta vänta på en ursäkt. "Den stora

jag själv att rnörkerantalet kan I'ara stor1.

släktingar i

då många resandeLorner skäms iör sitt

Hj-klasser (hjälpklasser) efter att ha fått

r ar uppskattade

er.r

nina

viss generation fick gå i

en ekonomisk kornpensation. Dock får

dokurnentationen räckel inte

till ltir

en

olika diagnoser. Möjligheten ltir fortsatt

offentlig ursäkt". säger Maria Larsson i GP
den i5 januari. Jag ansel att inga hjälpin-

kornpensation skulle de r a_sa berätta for en

utbildning bler därmed begränsad. En

satser kan kornpensera

myndighet om sin etnicitet. Sedan kan jag

kvinnlig släkting till mig säger att'jag

behandling dessa rränniskor var utsatta 1tir.

tänka rnig att alla inten juade inte själva är

kunde inte ens fä ett städjobb... Jag trod-

Rättvisa och forlorad barndorn går'helt

ursprun_q och inte ens

tör att tå ernotionell

jae r ar durnmare än andra".

for den {.omedrar.rde

medvetna orn sitt ursprung. En strategi man

de faktiskt att

använda ftir att slippa fiirföljelsen under

Hon berättade också för rnig att detta har

tiden som resandefblket diskriminerades

påverkat hennes liv på andra sätt: "Jag har

och en offentlig ursäkt då detta kanske kan

aldrig vågat ta utmanin_qar eller satsa på

ge dem en gnista av självkänsla.

öppet var att helt enkelt inte berätta

fiir

sina

enkelt inte ihop. dock tyckerjag art de
utsatta fiirtjänar denna "blåsnine på såren"

barn om sitt ursprun-e. nian hoppades på

något for att kanske förbättra det ltir rnig.

detta sätt att bli osynliga i samhället eller

Jag har aldrig i ågat följa rned mina bam

borde ta rned de utsattas barn i beräknin-e-

snarare glörnda.

till ftiräldramöten eller hjälpa

arna då vi idag vet att psykologiska trau-

De 404 personer sorn intervjuades har
varit placerade i sarnmanlagt 130 kommu-

och tillbakadra_sen intör andra "buroar

skulle också hävda att de utsatta kan få

ner. Dessa uppger inte ntindre än 1403

(icke-resande)". När jag då talar med des-

andra psykologiska skador som även kan

dern med

läxor... dessutor.n känner jag nrig skygg

Jag skulle

vilja tillägga att

r.nan också

tnan kan "änyas". Många beteendevetare

omplaceringar under sin tid som institu-

sas bam och frågade

tionsbam. Många var utsatta lor olika former av kränkning "en alldeles lor stor

deras,

andel" som det uttrycktes i presskonferen-

kunnat ifall hon hade lått chansen

sen den 14 januari. Närmare bestämt 85 %
i fosterhem, 62 % i institutioner och 12 % i

riktig utbildnin-c. blev det självklart känsligt. Ja-e tlck det bara fiirklarat för mig att

talet och frarnåt. Vi känner

andra placeringar. Kränkningarna kunde

det har inneburit lissa problern och att de

ingama och det dåliga orrhändertagan-

ske på en rnängd olika sätt allt från for-

tillsar.umans med sin uror känner ett agg.

dets procedur. Orn regerir.rgen liade lyss-

Nå,sot som jag tycker är helt naturligt.

nat på våra röster hade dessa människor

summelse

del

till fysisk och psykisk

misshan-

till sexuellt utnyttjande. En resandeman
i lortroende att efter en

har berättat ftir mig

sr'år misshandel av sina fosterftiräldrar fick
hen hiira att "Tattaren skall stoppa hästens

''-,rr-gln i rrrunnen..." eftersom "tattare

i detta fall

hur de kände rned att

deras mor. inte kunde

drabba dern i det långa loppet
Som jag inledde rned.

i sin familj.

vi resande har

hjälpa dem på srinrrna sätt som hon hade

länge varit medvetna orn vilka skador

till en

batnhemsbamen åsantkades under 50-

Något anrrat vi resande kan känna igen

till

övergrep-

pen och de falska diagr.rosema. steriliser-

redan varit upprnärksamrnade.

oss i är att flera av de intervjuade har blivit steriliserade.

Vanvård i socialbarnvård under 1900-talet

håller med vår Svenska regering att

Göteborgsposten, den l5 januari 2010

Ja-e

ruran

skall få ut så rnånga i arbetsmarkna-

Källor

(ingen upprättelse för barnhemsbarn)

E Romani Glinda
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