Vanvårdsutred n ingen
ur ett resandeperspektiv
Bland alla de bam och unqdontar som
under en lång tid

i Si'eriges modema

resandebam som av sina vårdare ocl.r

"fosterfiiräldrar" utsattes

ör

kränkningar

historia, or.r.rhänderlo-ss av stat och rnyn-

som idag skulle klassificeras som grova

dighet for atr utplacelas pa institutioner

diskrimineringsfall. Hur många dessa

och fosterhem. Sonr av det svenska vård-

resandebam var och är, är svårt att säga.
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systemet under nrånsa och långa plågsarn-

Jag har själv träffat äldre r.r.ränniskor,

ma år. vanr'årdades ar. ett fullständigt fel-

rnän och kvinnor. numera avlidna släk-

dern att göra. Att inte be dessa rnänniskor

konstruerat och r idrigt san.rl.rällssystem.

tingar av resandefolket som blivit utsatta

orn ursäkt, eller att ge dessa människor en

Bland alla dessa kränkta och lornedrade

flor detta. När de berättat

människor sonr idag söker upprättelse,

lorbjöds att sinsernellan använda sitt

är skandalöst. Frågan är om det finns lik-

ursäkt och ersättning tiir sitt ofättbara

rnodersmål. Hur man skrattade och for-

nande situationer och system

lidande. Bam tian de Lisst staerrde grup-

nedrade dem på grund av deras "annor-

idag och orn de i sådana fall syns. Säkert

lunda" kultur. Detta rnåste ha varit ett

är metodema lorfinade och begreppen

petenta utredare rrch ntiinniskol nted den

klarl ingrepp i deras identitetsutveckling

annorlunda än vid dessa rnänniskors

allra vidrigaste inställning uian kan tänka

och integritet. Man forsökte helt enkelt

kränkningar från sarnhällets sida.

perna

i sarnhället trch ;.ra umnd av inkom-

sig. Överlei ande tl'an

nna tid lever i

lor rnig hur de

ekonornisk kompensation for sitt lidande

i samhället

till-

att h.järntvätta dessa unga människor sorn

Dessbättre har den svenska regeringen

stora tralurau il'an det de bler utsatta for.

egentligen aldrig hade glort något illa i

satt en rr.ryndighet, väl ftrngerande diskri-

I dessa skaror ar intenjuade rnänniskor
från denna tid. r'ittnas det orn. barn och

sitt liv. Förutorn att ha blivit födda i ett av

rnineringsornbudsmannen, sorn är beredd

samhället icke accepterat, socialt system

att omedelbart sätta in åtgärder ltir att

ungdomar soni kränkts på erund av sin

eller rned ett annorlunda ursprung.

stävja och åtgärda tendenser och attityder

de

till att historien upprepar

etnicitet, sitt ursprung. sin mörka hy och

Det var på den tiden rnan kallade resan-

sitt frärnrnande sprak. De ntänniskor det

defolket lor "tattarjävlar" och de helsvens-

sig. Låt oss hoppas att våra politiker och

gäller är bam och ar ktrr.umor till resandefolket. En ar de "åldsta" invandrargrupper

ka omhändertagna bamen {tir srnutsiga

rnyndighetel retroaktivt tar sitt ansvar.

som finns i det sr enska samhället. Dessa

ltir att någon överhuvudtaget ville

sorn kan leda

oäktingar. Dessa skulle vara tacksarnma

Hans Gyllenbäck

Debattör

ha rned

Allt fler anmäler till DO
Från DO korrrmer nra sittror sorn säger att

fler kvinnor tar tillvara sina rättigheter

anmälningama orr diskriminering ökade

genorx att r'ända sig

med nästan

1g1111r1)

prr)cent töna året.

Sar.nnranslasnins,,'n har gjort det lät-

till DO.

i stället för faktisk korn-

petens och kapacitet, säger Katri Linna.

Under året har DO också tagit flera ini-

tiativ ltir

ras utifrån ålder

att stirnulera fack och arbetsgi-

Under 2009 har nännare 300 personer
anrnält

till DO att de utestängts från kol-

tare för r.nänniskor att veta r.'ar1 de ska

varc att arbeta rnera aktivt rnot diskrirni-

vända sig. samtidigt som diskrirniner-

nering och för lika rättigheter och möj-

lektivtrafik, butiker, restauranger och
andra offentliga lokaler sonr inte varit

ligheter lor sina medarbetare.

tillgängliga fiir personer som har

ingsskyddet har utökats

till

att gälla flera

grunder och flera områden. säger diskrimineringsombudsr.nan Katri Linna.

Ett exernpel är grar idas situation i
arbetslivet. Många

ai

de si'årigheter som

kvinnor rnöter på arbetsmarknaden är
relaterade till det faktum att kvinnor
loder barn och sedan tar hand om dem.
Idag kan vi skörda fiukterna av de
kampanjer sorn JärnO drev för att upp-

Facket har en nyckeluppgift som

en

funktionsnedsättning. Men bristande till-

pådrivare tör att få in skrivningar i kol-

gänglighet ornlattas idag inte av skyddet

lektivavtalen orn konkreta åtgärder for att

mot diskriminerin_s.

lolebl gga diskriminering, understryker
Katri Linr.ra.

lagändring på området, säger Katri

Den nva diskrirnineringsgrunden ålder

-

Vi driver på lor att lå till stånd en

Linna. Det är orirnligt att rnänniskor

star tör en stor del av det ökade antalet

utestängs från stora delar av samhällsli-

anrlälningar.

vet lor att de har en funktionsnedsätt-

-

-{renden där anrnälaren blivit

till

rnärksamma problem som uppstår i kon-

bortsor-terad ur rekryteringen

en ledig

flikten rnellan arbetsliv och farniljeliv. Allt

tjänst visar tydligt hur människor softe-

ning. Vi utreder ärendena och kommer
att för'söka pröva pilotmål rned stöd av
diskrin.rineringslagen.
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