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SKRIK
FÖR
TRASDOCKAN
För tionde året i rad kommer Trasdockan ut i ljuset
för att synliggöra våld och övergrepp mot barn.
I din hand håller Du den fjärde trasdockesamlingen.
Ett skrik från några av de många som gjort årets
manifestation på Medborgarplatsen möjlig.
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Förord
Vissa höjer rösterna för Sveriges utsatta barn och vissa fattar
pennan.
På Trasdockans dag 2012 gör vi både och.
Det är återigen en ära att få vara en del av denna dag och
lyfta fram det som fortfarande är ett sådant stort tabu i
Sverige.
Många tror på att det händer, andra tror det inte. Några tror
att det händer men att det inte händer i deras krets.
Tyvärr så kan sexualbrott mot barn begås av vem som helst,
var som helst.
Det handlar inte om klass, etnicitet, ålder, kön etc.
Jag tror att det handlar om kvinnor och män som mår dåligt
och som genom övergrepp förlänger sin egen ångest på ett
barn. Män och kvinnor som även de behöver hjälp.
Att utsättas för övergrepp som barn är fruktansvärt och får
brutala konsekvenser.
Tack och lov så kan detta barn må bra igen.
Att utsättas för övergrepp är inte slutet. När du börjar prata
om det så börjar resan till ett bättre liv och ett bättre mående.
Du är inte dina övergrepp och det är inte ditt fel att du har
blivit utsatt.
Denna dag är till för att höja våra röster för dem som är tysta,
för dem som bestämt sig för att prata och för dem som inte
kunde leva längre. För dem som mår dåligt och för dem som
mår bra.
Låt oss tillsammans bryta tystnaden för att stötta de barn som
på något sätt har blivit utsatta för sexualbrott.
För de som är i det, för de som överlevt och för de som finns i
våra hjärtan.
Tystnaden är förövarens bästa skydd.
Så håll inte en tyst minut – skrik så högt du kan!
Redaktör
Sara Laouini
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ProLag
För tionde året i rad arrangerar Atsub i samverkan med en
del andra organisationer Trasdockans dag för att
uppmärksamma alla de barn som utsätts för våld och
övergrepp i Sverige.
Trasdockan symboliserar det utsatta barnet. Den är en
älskad ägodel för många, men den kan också slitas och
användas för att sedan kastas i ett hörn och glömmas bort
när den används färdigt. Det utsatta barnet är sviket både
av den som begått övergrepp eller slagit och av samhället.
Trasdockan är även en symbol för alla tusentals vuxna som
utsatts som barn, eftersom de bär sin trasdocka med sig
genom livet.
Årets tema för dagen är BARNAFRID.
Begreppet kvinnofrid myntades 1996 som en led i arbetet
mot mäns våld mot kvinnor utifrån målet att mäns våld mot
kvinnor skall upphöra.
Lika självklart skall vi jobba mot vuxnas våld mot barn.
Resurser måste avsättas för detta ändamål.
Vi kan och får inte längre blunda för allt det våld barn
utsätts för.
2011 gjordes 7.223 anmälningar om sexualbrott mot barn.
Detta betyder 20 anmälningar per dag.
Under samma tid gjordes 19.052 anmälningar om våld mot
barn i Sverige, vilket är 5.644 mer än året innan och 52
anmälningar per dag.
Vi måste lyfta ansvaret för dessa brott från barnen. I dag
är det barnet som ansvarar för att bli skyddade från sin
förövare.
Man har sällan teknisk bevisning för det brott ett barn blivit
utsatt för. En förövare kan inte lagföras om minsta tvivel
föreligger. Då barnet sedan skall träffa sin förövare eller
sova över hos den misstänkte gärningsmannen talar man
aldrig mer om minsta tvivel. Om ett brott blir nedlagt har
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det inte samma betydelse som att brott inte skett - utan
brottet kan inte bevisas.
Barn har inte någon valmöjlighet och vid ungängesvägran
händer inte sällan att den brottsmisstänkte blir
boendeförälder.
I Sverige mår fler och fler barn så dåligt. Konsumtionen av
antidepressiva medel bland barn ökar.
Självskadebeteendet ökar hos barn och unga Många barn
väljer att avsluta sina liv alldeles för tidigt.
Vi vill lyfta fram barnens situation och bryta tystnaden om
våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi måste våga
stampa ner foten och säga ifrån. Nu är smärtgränsen
nådd. Vuxna måste ta sitt ansvar – för barnens skull.
Tillsätt omedelbart en barn minister i Sveriges Riksdag som
tar krafttag i frågor kring barn och ungas levnadssituation.
En minister som för barnens talan och ser till att barnens
röst blir hörd.
•
•
•
•
•

Alla barn har rätt
Alla barn har rätt
uppfyllda
Alla barn har rätt
utnyttjande
Alla barn har rätt
respekterade
Alla barn har rätt

till en värdig barndom
att få sina grundläggande behov
att få skydd mot övergrepp och
att få uttrycka sin mening och bli
till sjukvård

Genom Manifestation Trasdockan på Medborgarplatsen vill
vi bryta tystnaden kring våld och övergrepp mot barn.
Tystnad är förövarens bästa skydd.
SKRIK FÖR TRASDOCKAN!

Birgitta Holmberg, Atsub

6

Innehåll
Revansch eller upprättelse
Livets blomma
Självbild
Kylskåpspoesi
Evig kamp
Haiku
Bakom masken
Livets gång frågar
Barndomen som brann upp
Känslomöte
Kärlek
Sex som självskadebeteende
Gryningsljus
Rädsla
En ängel
Aldrig
Min själ är onåbar
Kylskåpspoesi
Barnkonventionen
Vakna upp!
Att väga upp utan en pappa
Kampen tillbaka
Krigaren
När tankar får ord
Kylskåpspoesi
Barnombudsmannen
Samtal med en ängel
Kylskåpspoesi
Din djävul!
7

9
12
12
13
13
15
15
16
17
18
20
21
24
25
26
27
28
28
30
31
31
33
33
34
35
36
37
39
40

Bobby
Själens sår
”Varför varför jag”
Hon går med guld i sitt hår
Ett samtal
Sagor viskar
Godnattsaga
Klass 8 om barn som säljer sex
Jag finns alltid för dig
Jag är en levande varelse
Till min dotter
Skör
Mittuppslag
Det var inte jag
Våldtagen in i själen
Varför?
Mina vingar
Kylskåpspoesi
Lycka
Du kunde ha
Bambi på hal is
Till dig
Blomster stunder
Julafton
Mellan sol och skugga
Håll
Haiku
Peckas mamma spöar Pecka
Stannfåglar
Jag finns
Trasdockan
8

40
41
41
42
43
43
44
45
47
48
49
49
50-51
52
62
63
64
64
65
66
67
67
69
70
73
75
75
76
82
83
83

Ett trasigt liv
Utan
En gäst
Årets Arrangörer
Atsub
Busta
Atsub Uppsala
TYFRI MC
Barnens träd
Hopp Hafi
Stockholms Tjejjour
Sollentuna Tjejjour Indra
RSCI
Nordic Garrison
Army of survivours
Tack alla som skrikit
Egna Tankar

85
86
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

9

Revansch eller Upprättelse
Vi invaggas i tron att vi inte kan, och vi undanhålls
möjligheten att ens tänka tanken att vi faktiskt klarar av
att ansvara för vårt liv och våra handlingar. Ordet ansvar
väger tungt och upplevs inte alltid som en möjlighet,
men det är precis vad det är. Vi har förknippat ansvar
med en börda, med skuld, med en rädsla att vad vi än
gör så kan det användas mot oss. Vi har blivit lurade att
tro att någon utanför oss måste ge oss rätten att förlåta
oss själva, att säga att vi är okej. Här spelar Jantelagen
en stor roll. Jantelagen är en av de största lögnerna och
ett av de största hoten mot den fria, kärleksfulla och
lyckliga människa som du är född till att vara. Hur kan
en människa någonsin få uppleva inre harmoni och lycka
om vi ständigt ska släpa på villfarelsen att vi inte är
någon eller duger något till?
Du är något! Du är verkligen någon! Du är fröet till
upplysning, fröet till kärlekens och skapelsens krona, till
Buddha-tillståndet.
Faktum är att förlåtelse, insikt, kärlek, självkännedom,
gemenskap, vishet, att vara älskad och älska, trösta och
tröstas, känna frid och upplysning är vår födslorätt.
Många säger till mig: Kishti, du är så stark. Men jag
känner mig inte stark i de stunder då jag uppfattas som
stark. Det verkar konstigt, men det är en paradox att när
jag är som mest närvarande eller tillåtande i relation till
min öppenhet och sårbarhet så blir jag stark. Ju
sårbarare och öppnare jag törs vara desto starkare och
kraftfullare blir jag och upplevs jag som.
Jag tror och har en upplevelse av att vår sanna natur är
att leva i tillåtande sårbarhet, sanning, a k a ärlighet.
Den som är ärlig är sårbar, den som inte manipulerar är
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sårbar, den som älskar är sårbar, den som inte döljer sin
intention är sårbar, den som avstår att härska genom att
söndra är sårbar, den som visar omgivningen dess
kraftfullhet är sårbar, den som trots att den framstår i
dålig dager hängivet hjälper sin omgivning till att växa
till sin fulla potential är sårbar, den som har ett
ifrågasättande sinne är sårbar.
Då vi för det mesta ser sårbarheten som ett hot, förstår
vi inte att vi står inför något som är en paradox.
Sårbarheten är det enda som kopplar upp oss till vår
sanna inre styrka och närvaron till livet som ett mirakel,
med allt vad det innebär för kärlek, liv, familj, barn,
relationer och så vidare.
När man vågar vara
När man vågar vara
När man vågar vara
När man vågar vara
När man vågar vara
gemenskap.
När man vågar vara
uppskattning.
När man vågar vara
När man vågar vara
När man vågar vara
förmåga att älska.
När man vågar vara
kärlek.
När man vågar vara
i sitt eget sällskap.
När man vågar vara
När man vågar vara
flexibelt.
När man vågar vara

sårbar
sårbar
sårbar
sårbar
sårbar

är man lyhörd.
är man kreativ.
kan man njuta av livet.
är man öppen för lycka.
är man öppen för

sårbar är man öppen för
sårbar känner man sig inkluderad.
sårbar är man vital.
sårbar är man i närvaro av sin
sårbar har man förmåga att ta emot
sårbar njuter man av att kunna vara
sårbar är man närvarande.
sårbar är frågan fri och sinnet
sårbar är man i kontakt med sin
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inneboende styrka.
När man vågar vara sårbar är man vacker.
Det är en paradox att vi är starka när vi är med vår
sårbarhet.
Vi har då tillgång till Helheten, världen som helhet. Vi
har tillgång till hela vår emotionella och mentala
kapacitet. Vi har kapacitet att förlåta oss själva för våra
misstag, uppleva och se att vi har fel och brister och inte
är våra fel och brister. Därför är det en illusion att vår
sårbarhet skulle vara det stora Hotet.
Sårbarheten är känslan av den växande kraften inom
människan, det är där flödet finns. Det är detta som är
hemligheten med flöde, likt vattnet som flyter runt
stenar och hinder, men inte blir hindren. Vi har problem,
vi är inte våra problem, hinder och sorger. Det är därför
den sårbara människan är den starka sanna människan.
Den manipulerande, kontrollerande, ljugande människan
är en avstängd individ som likt en torr gren så
småningom kommer att brytas av. Sårbarhet leder inte
som vi ibland kan tro till att vi förlorar oss själva, utan är
faktiskt en väg till oss själva. Att leva i sårbarhet är det
sanna modet, the brave heart, vägen som filosofer och
upplysta i alla tider talat om som den sanna styrkan.
Kishti Tomita
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Livets Blomma
Livets blomma, andas försiktigt samtidigt som livets
serum strömmar genom själens vener. Att leva varje dag
genom att tänka positivt är mitt mål, min väg och min
lycka. Det negativa hör inte hemma inom mina livets
ramar. Ljus och kärlek förenar mina mål och jag sträcker
mig upp mot himlen för att samla kraft att stå emot det
mörka och negativa som vill tränga sig på och förgöra
allt glatt och kärleksfullt. Jag vet vad jag vill och vilka
mål jag ska nå på min nu utstakade väg och de
prövningar jag ställs inför. Anamma kärleken, tro på livet
och fånga tillfällena ♥
Anita Tykesson

Självbild

Inte jag.
Hur blir jag jag?

Vad är självbild?

Vem avgör vem jag är?
Vem är jag?
Vet faktiskt inte.

Bilden av mig själv.
Hur är den?
Fullständigt katastrofal!

Finns jag?
Hur vet man att man
finns?

Var finns jag?
Vem vet att jag finns?

Jaana
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Kylskåpspoesi
Flicka med svart verklighet
varför längtar du alltid till glömska
tystnad
vill förstå barnet
minne möter glashinna
står utanför tavlan
ganska hemlig värld
jag är inte galen
Hanna

Evig kamp
Trasdocka du måste spridas
sprid ditt ljus över var och en
Visa att du trots din misär
är klok och stark
Visa att alla behövs i kampen mot ondskan
Alla kan vara med och kämpa
kämpa för den goda saken
Tänk om vi kunde utrota pedofilin
tänk vad många barn som skulle skonas
Fast det är nog en omöjlighet
men vem har sagt att vi inte kan försöka
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra litet
och litet tillsammans blir allt!
Hjälp oss i kampen mot ett av de största hoten
som finns mot våra barn – Pedofilin!
Maj
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20 anmälningar per
dag
7223 anmälningar om sexualbrott
mot barn under 18 år gjordes år
2011 i Sverige
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Haiku
Mamma i höstskydd
hölje om sin flicka ger
Visar vägen hem igen
Helena Olsson Wistrand

Bakom masken
Vid lunchtid kom en granne,
en granne ifrån byn.
Han ville diskutera
lärkorna i skyn.
Jag sa: "Nej tack, ursäkta
Jag har nog lite brått..."
Han min mening ignorera
och ögonen såg vått.
"Nej damen du förstår inte,
Jag är av god natur"
Han sa det med ett hånfullt flin
och klev in i vår tambur.
Att sånt här kan hända
det kan jag ej förstå.
Många vill förneka
men allt finns kvar ändå.
AMAN (2006-03-21)
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LIVETS GÅNG
FRÅGAR

Vem eller vilka har sagt
”Du är ej värd livet”
Hur kom det sig, att
du ej hör din egen röst?
Kom fram och utmana!
Livets gång ber dig.

Var har du varit?
Var håller du hus min
vän?
Livets gång frågar.

Kom fram och inta din
plats!
Den är här för dig.
Den är här för dig.

Kom fram och svara.
Är rädslan mer än livet?
Svara då dig själv.

För du är unik.
Visst är du annorlunda,
vem är inte det?

Livets gång frågar,
Är mörkret bättre än
ljuset?
Ar mörkret livet?

Livets gång talar!
Människan har rätt
att leva som denna.

Är ditt gömställe
säkrast?
Vem har låst in dig?
Livets gång undrar.

Kom fram nu mi vän.
Slåss för din värdighet!
Lev fri och fullt ut

Vem gömmer du dig
ifrån?
Är det från dig själv?
Är det från andra?

Lev fri och fullt ut så
som allt i naturen
och i universum.

Livets gång säger dig
högt!
Du föds fri och värdig.
Vem har sagt annat?

Flor de Retama
(Från Peru)
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Barndomen som brann upp
Jag var en liten docka
med långt brunlockigt hår och gröna ögon.
Ögon som såg, som inte förstod, som satte spår. Som
etsades in.
Makt, slag, tårar.
De var inte mina att få.
Min börda var rädslan.
Jag var överviktig tonåring
med långt, brunlockigt hår och gröna ögon.
Slutade att se det som var mitt att bära.
Overklig beröring, flytande överskridna gränser och ögon
som inte såg men minnen som etsades in.
Min börda var rädslan.
Jag var en ärrad ungdom med bulimi, lång brunlockigt
hår och gröna ögon.
Ögon stora av rädsla, av förnedring, utelämnade och
utsatthet.
Rädd för skammen och skulden.
Men tog steget att sluta se i ensamhet och delade med
mig av mina föreviga sinnesminnen.
Min börda var rädsla.
Jag är en ung vuxen med kort, svart hår och gröna
ögon.
Ögon som kan blicka tillbaka på barndomen som brann
upp, som kan se hur acceptansen av hjälplöshet
överkom livet.
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Ögon som kan se nuets möjligheter och begränsningar,
glädjeämnen och sorger.
Med ett hjärta av frihet.
Ögon som ser förbi horisonten och urskiljer framtiden
och dess ickeexisterande förutbestämdhet.
Min rädsla är borta.
Sara Laouini

Känslomöte
Jag mötte mina rädslor i en stödgrupp.
Vi beslöt oss för att ta itu med våra problem.
Kärleken fick bli min projektledare.
Välkomna allihopa!
Saknaden bokade tvättid
medan rädslan gömde sig i smutskorgen.
Optimismen la sig på en gräsplätt för att sola, stressen
vek tvätt och bäddade fint
och bjöd in nybäddad ensamhet.
Melankolin tog rökpaus samtidigt
som hoppet såg silhuetter bland molnen.
Lyckan gick för att handla smör
(och flirta med kassörskan).
Jag klappade ensamheten på kinden.
Ska alla stanna här tills nästa stödträff
måste nog lyckan handla bröd med.
Tiger
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Nej!
Min kropp är
bara min!
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Kärlek
Den handen du ger ut är friden som omsluter mitt hjärta
Den famnen du ger ut är tryggheten i mörkrets tid
Den kärleken Du ger ut är den som står fast för
evigheten
den sviker aldrig, den sviktar aldrig trots motgångar vi
går igenom
den lämnar oss aldrig.
Låt kärleken omsluta dig, låt den få värma o smälta ditt
hjärta
låt den få hela ditt inre, låt varje bit av ditt hjärta som
dött få leva igen, låt det få bli av kött o blod
Ta emot kärlekens vind, ta emot kärlekens trofasthet, ta
emot kärlekens trygghet, låt inte det gamla förstöra din
chans att bli älskad o älska. TA emot den .. fånga den..
omfamna den.. omslut den, värm den, beskydda den, ty
den är skör, beskydda den ty den är som en liten
fågelunge som vill ut o flyga.. så fånga den.. håll den..
bär den.
Lena Johanesson
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Sex som själskadebeteende
”Jag blev våldtagen av mitt ex, därför började jag skada
mig med sex. Jag bearbetade aldrig riktigt våldtäkterna
efteråt. Känslorna och minnena från allt som hände
stannade inom mig. Ingen orkade prata om det. Och jag
vågade inte ta upp det. När våldtäkterna slutade var det
som att alla ville att jag skulle glömma det, låtsas som
att det aldrig hänt. Men det gick ju inte, såklart. Jag ville
ta tillbaka kontrollen. Jag kontaktade en kille som jag
hade dejtat tidigare. Vi träffades enbart för att ha sex,
men jag mådde inte alls bra av det.”
Orden är 25-åriga Lindas.
Hon är en av de hundratals unga som vittnar om hur sex
är ett sätt att dämpa sin ångest. Hur hon utsätter sig för
farliga sexsituationer för att i just den stunden känns det
bra. Just i den stunden gör hon någonting hon kan, det
enda hon är värd. Men efteråt blir ångesten tusenfalt
större – och hon måste göra det igen. Och igen. Och
igen.
Linda är tyvärr inte ensam.
Knappt två elever per högstadie- eller gymnasieklass har
använt sex för att avsiktligt göra sig själva illa. Denna
oroande statistik visas i en ny undersökning som
försäkringsbolaget If låtit göra.
Trettioåtta procent av tjejerna angav i undersökningen
att de vid något eller flera tillfällen medvetet har skadat
sig själva. Bland killar är siffran tjugotvå procent. Det
innebär att nästan var tredje ungdom någon gång
avsiktligt skadat sig själv. Drygt sex procent av tjejerna
och tre procent av killarna uppgav att de använt sex för
att skada sig själva.
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Linda fortsätter:

”Jag skämdes för att jag använde sex för att självskada.
När jag skar mig själv skämdes jag inte på samma sätt.
Jag försökte ta upp det med min psykolog några gånger
till men hon ville inte prata om det, så jag slutade
försöka.”
Linda är idag fri från sitt självskadebeteende. Hon fick
rätt hjälp till slut. Hon hade kraft att fortsätta söka efter
den. Alla har inte den orken. Därför är det hög tid för
vuxenvärlden att öppna ögonen och våga se de unga
som skadar sig själva på det osynliga vis som sex är. Det
lämnar inga ärr. Du blir inte sjukligt smal. Du mår bara
så dåligt och kämpar antagligen för ditt liv för att dölja
det.
Vågar du ställa den enkla frågan: hur mår du egentligen
– och bära svaret?
Caroline Engvall, journalist och författare till böckerna
”14 år till salu” och ”Skamfläck”. Grundare till hjälpsajten
www.intetillsalu.se – om sex som självskadebeteende.
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”Att ha värk gör ont men att inte
bli trodd gör ondare.”
- Flicka, 15 år

Illustration av Karolina Bergenwall.
www.karolinabergenwall.se
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Gryningsljus
Skakad min själ
och skälver.
Solens rundel vibrerar.
Himmeldaller.
Kroppen skakar
och skälver.
Själadarr.
Ett steg, två,
Varje över klyftraviner.
Markens kramper.
Frossan över jordens skorpa.
Dimma stiger iskall
emot plexiglasets solskensdaller.
Under frostefrossan ligger jag
Inom kroppskonturer
Själaskalv.
Ellen
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Rädsla
Lilla barn, du gråter vilt och skräckfyllt
du säger att du är rädd för krig och atombomber.
- Jag kan inte lova sig en värld i fred
men jag kan ta dig i min famn och trösta:
- Vi har varandra och jag älskar dig
Tuffa tonåring, du är så oändligt sorgsen
du är så rädd för vuxenvärlden och arbetslösheten
- Jag kan inte lova dig en framtid med jobb och trygghet
men jag kan smeka din kind och säga:
- Var stark mitt barn, jag tror på dig
Kära barn, du är så rädd för att någon av oss skall dö.
Du drömmer mardrömmar och skriker.
Kom och lägg dig tätt intill mig.
Jag kan ej lova dig evigt liv, men stilla viska:
- Sov gott min lilla, jag är här hos dig.
Om ni bara visste, mina barn, hur rädd jag är.
Rädd för atombomber och förintelse.
Hur orolig för er framtid med arbetslöshet.
Hur rädd för sjukdom och att mista er.
- Så håll om mig, barn, så länge vi har varandra.
Birgitta Holmberg
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En ängel
Förlåt. Jag vet att det inte tjänar något till, men förlåt.
För allt.
Jag minns det som igår, eller möjligtvis för ett sekel
sedan. Jag 14-15 år fick hänga med de coola grabbarna
på 17-18. Festen, all vodkan de hällde i mig. Fan va god
den vodkan va. Åtminstone på väg ner, när den kom upp
igen var den inte lika god. Men killarna skrattade, ”ta en
till, du vill må bättre då” sa dem. Så jag log och tog en
till. Så höll de på hela kvällen, men fram på
småtimmarna började bakfyllan smyga sig på. Vodkan
var slut och vodkan borta.
”Nu ska vi lära dig hur man blir av med huvudvärken”,
sa de och preparerade en joint. ”Ta ett bloss nu fan!”
Det luktade som brinnande gräs. Kanske var det en
skogsbrand på gång. Eller kanske var det för att det var
brinnande gräs. ”Kom igen nu, ta ett bloss för helvete!”
flinade de. ”Kom igen, eller e du en jävla fitta? Din jävla
mes, ett fucking bloss kan du väl ta!” Ett jävla bloss. Det
kunde väl inte skada? tänkte min unga, sönderdruckna
hjärna. Så jag tog ett bloss.
Helvete vilken skön känsla! Det var som att flyga, dra en
tralla å flyta på samma gång. Så jävla avslappnad man
blev! Kände mig som mäktigaste tjejen i världen, allt
gick min väg. ”Hon gillar det! Ta flera till bloss nu fan!
Det blir bara bättre och bättre!” Fan, kan det bli bättre
än såhär? Det måste testas!
Bättre blev det inte. Plötsligt kunde en enda tanke föra
mig vart jag ville på jorden. En tanke kom flygande som
en jävla insekt och kraschade in i mitt huvud som nån
annan vindruta kom på min hjärna. De tvingade mig
röka på minst fem blås, efter det drog de av mig kjolen,
jag kände hur en tår letade sig nerför min kind men jag
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torkade snabbt bort den. De fick inte se mig svag, inför
dem skulle jag visa mig stark och inte gråta. De hade
redan börjat bli till flera lika stora monster. Att hålla in
mitt skrik, än att se in i min döda kropp. För aldrig,
ALDRIG att jag skulle ta på dem där äcklen! Det var
både perverst och sjukt. De misshandlade mig, torterade
mig. och baksmällan kom.
Jag vaknade och ingen var där. Jag såg att de hade
amfetamin på sängen och jag tog hela och dog men jag
blev en ängel och levde bättre en än annan någonsin
kan leva.
Ahmed Omar

Aldrig
Det här kommer aldrig läsas tyst
för den där lilla lilla flickan
bakom din reglade dörr
kommer en dag växa upp
och vända dig ryggen
då kommer det här aldrig läsas tyst
Ann Dahlström
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Min själ är onåbar
Innan var jag oskuldsfull och ren, innan du berövade
min kropp.
Du smutsade ner mitt skal, men du lyckades aldrig
beröva min själ.
Jag förstod aldrig att det var du som gjorde fel, jag
levde bara efter vad du sa.
Nu vet jag att allt var så fel, fel, så fel. Du gjorde fel, du
bröt mot allt.
Idag är jag ren, jag läker ännu mina sår, men de gör
inte längre ont.
Jag har förlåtit allt för att få livets nyckel tillbaka, vill leva
i ljuset och känna
Mig fri <3
Anita Tykesson

Kylskåpspoesi
Var är botten
flicka pressar sig envist
förstår inte alltid själv
mäktig person tänker lösning
värken är öppen
för trasig för att vänta
vinglar mot tystnaden
en viskning
Hanna
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Den mest kärlekslösa
handling ett barn kan
utsättas för är
sexuella övergrepp.
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Barnkonventionen
Art. 12
Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade.
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i
stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa
i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.
Art. 19
Skydd mot övergrepp.
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga
lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt
åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella
övergrepp, medan barnet är föräldrarnas eller den enda
förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
Gör Barnkonventionen till lag!
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Vakna upp!
Som död känner du inte något
bättre än att leva detta liv
För om du lever i ständigt mörker
och ständig smärta uti din kropp
du ser döden som ett lyckligt slut
Så har jag resonerat i många år
men nu börjar hoppet spira i min själ
För nu vet jag att det finns hjälp att få
att någon finns där ute som förstår
Jag vet nu att jag inte är ensam om allt
Det finns stöd och medmänniskor som hjälper mig upp
och att se en ljusning på detta liv
Som gör att jag kan känna glädje och trygghet igen
då är detta liv mycket mera värd att leva än döden,
min vän
Maj

Att väga upp utan en Pappa i
kvinnomisshandel och barnmisshandel och
att ha ADHD.
Alla jobbiga och farliga saker jag var med om som ung
och dom bra, har gjort mig till den människan jag är
idag, En förebild för andra. Jag vill få dom att tro på sig
själva, För det är du själv som är huvudrollen i ditt liv
ingen annan.
Mattiaz Björling 25 år
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Ljuger barn om övergrepp?
En socialarbetare fick frågan och
svarade:
- Ja, ofta. De säger att det inte har
hänt när det har hänt.
Ur Ecpats skrift ”Upp till ytan”, 1999
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Kampen tillbaka
Jag donerar min fitta, vill inte veta av den. Jag skänker
min sexualitet för välgörande ändamål. Vill inte befatta
mig med mina kroppsliga lustar och jag kränger mig ur
din kärleksfulla beröring.
Kommer du någonsin att förstå min inre konflikt? Hur jag
älskar att vara dig nära fastän du äcklar mig obönhörligt.
Varje steg med dig är att känna efter var min gräns går.
Vad behöver jag för att känna mig trygg? Jag trevar med
fötterna och famlar i mörkret.
Fångar du mig när jag faller?
AMAN (2012-03-12)

Krigaren
Hör min smärta
Se mina ärr
Striden tog slut
Monstret är fri
Offer...
Krigare är ett bättre namn
Ärr som man inte kan se
Smärta som man inte kan höra
Åren har gått
Ärren är kvar
Smärtan är borta
Krigaren väntar på strid
M
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När tankar får ord
Söndertrasad på golvet, helt blodig låg min kropp.
Försvarslöst med öppna ögon tittade jag upp mot det
vita taket.
Blåmärken på hela min kropp.
Märken från tårar på mina kinder.
Oljudet kristalliserat – ett mollackord ljuder i mitt bröst.
Ett minne av min första kärlek.
Skammen över hur stora mina kinder var.
Den grälla kontrasten mellan min överdrivna luftballongs
liknande kärlek och den absurda viljan att vilja rycka
skinnet av mitt söta ansikte.
Hur jag irriterades över kindernas hamsterliknande
egenskaper. Blodet isar sig i mina ådror och håret reser
sig på mitt huvud.
Det går en ilning längs ryggraden och mitt hjärta slår
hårdare.
Kylan biter i mina frostfrusna kinder och det ångar ur
munnen likt en brunstig tjur. Benen rör sig med lätthet
över den spegelblanka isen. Friden sprider sin kärlek och
pulserar i takt med blodet.
Låter mig minnas, låter mig tro.
Först ville jag inte minnas. Jag ville förtränga men liksom
havets vågor gick det inte att kontrollera. Minnena kom,
tog tag i själen och skrek ut sin förtvivlan. Stålträden
som slutit mina läppar slets bort. Det var någon som
såg, som brydde sig.
Jag började prata. Och jag kunde inte sluta.
Jag pratar än idag men utan förtvivlan. Hoppet har

35

lägrat mitt hjärta och jag ser livet i ett annat ljus. Han
har varit en del av mitt förflutna och en del av mitt nu
men aldrig att han ska få vara en del av min framtid.
Den är bara min.
Ahmed Omar och Sara Laouini

Kylskåpspoesi
Skit i min anarki
det är inte relevant
förstår du inte vilken bluff söt rar kvinna är
trasig yta
röster vrålar
ibland exploderar jag
alltid rädd för dig
sluta
Hanna
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Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med
uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter
och intressen utifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen.
Varje år lämnar Barnombudsmannen in en rapport
till regeringen.
Årets rapport heter ”Signaler” och har kommit till
tack vare dialoger som Barnombudsmannen har
haft med barn och unga som har varit utsatta för
våld i nära relationer.
Vad har varit bra för dessa barn och ungdomar?
Vad har varit mindre bra?
Vad hade de behövt och hur vill de att det ska se
ut?
I ”Signaler” får vi ta del av deras berättelser om
hur samhället agerade men också statistik, vuxna
med kunskap och erfarenhet som berättar, förslag
till förändringar m.m.
Sveriges Barnombudsman heter Fredrik
Malmberg och är en av de många som arbetar för
att barn och unga i dagens samhälle ska få det så
bra som möjligt.
www.barnombudsmannen.se
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Samtal med en ängel
Att förlora någon är som att vakna upp i en mardröm
som aldrig vill ta slut. Saknaden är så stor att varje
andetag gör ont. All kraft går åt till att gråta och man
har ingen ork till någonting. Alla vänliga ord från
omgivningen hjälper inte och kan till och med orsaka
mer sorg och ilska. Man går in i sitt eget skal och vill inte
bli störd. För att få tröst drömmer man sig bort till en
annan tid, av gemensamma minnen och bortblåsta
drömmar. Livet utanför fortsätter men i ens hjärta står
tiden helt still. Vissa dagar vaknar man upp och hoppas
på att mardrömmen ska ta slut. Man hoppas på att få
tillbaka sitt liv. Man hoppas på att få tillbaka den man
älskar. Som att genom ett mirakel skulle allting ordna
sig. När man till slut inser att det inte kommer att ordna
sig tränger sig hatet in i ens hjärta. Man börjar hata
omgivningen för att den fortsätter lunka på som vanligt.
När man försöker ta sig ut i verkligheten så konfronteras
man med den besvärliga sanningen om att ens älskade
är död. Man drar sig undan igen och går in i tystnaden. I
tystnaden hoppas man hitta sin älskade igen.
En dag i den dystraste tystnaden när jag stod vid min
ängels grav pratade jag för första gången med henne.
Det började som en tyst vädjan och övergick i en bön.
Efter en stund hörde jag en vacker låt på radion och jag
började lyssna på texten:
“Everywhere I go, every smile I see;
I know you are there, smiling back at me.
Dancing in moonlight, I know you are free,
Cause I can see your star shining down on me.
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Good times we'll share again; makes me wanna dance.
Say it loud and proud, all my love's for you!
Always been a true angel to me, now above,
I can't wait for you to wrap your wings around me,
baby.
Sometimes hear you whispering no more pain.
No worries will you ever see now, baby…..”
(Janet Jacksson, Together again)
Jag log över den vackra sångtexten och kände att det
var en vacker inställning till döden. Det kändes också
som om min ängel hade hört min bön och svarat genom
en vacker sång. Sen den dagen tar jag mig alltid tid att
med jämna mellanrum gå in i tystnaden och be en bön
till min ängel. När jag pratar med min ängel får jag
tillbaka ett svar i form av en positiv kraft. En kraft av ren
kärlek från en annan dimension som inte går att beskriva
med ord. Genom att samtala med min ängel blir jag
påmind om den tidlösa kärleksband vi delat. Genom bön
kan jag hedra det kärleksband som finns mellan oss och
är för evig. Den kärlek och positiva kraft jag upplever
genom bön har gjort mig till en bättre förälder också.
Genom en enkel bön i tystnaden laddar jag om
batterierna och kan ge mina barn den omtanke och
närvaro de behöver. Det är också en vacker gåva att ge
till sina barn. Gåvan av att prata med änglar när man
behöver stöd och kraft.
Varje ängel som försvinner från denna vackra jord är en
påminnelse om att livet är en vacker gåva. En gåva som
inte får kastas bort. Det är ett mantra som jag bär med
mig för att hedra de änglar som vakar över mig. När
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sorgen ändå tar överhanden så går jag in i tystnaden
och ber en bön.
Dogge Doggelito

Kylskåpspoesi
Han sa att du var fin
frekvent illusion om respekt
dikt ur fadd drift
men samma bluff sänker henne
realistisk sörja
Hanna
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Din djävul!
Du som skulle ge trygghet.
Du som skulle skydda från faror och hemskheter.
Du som skulle visa livets ljusa sidor.
Din djävul, det var du som var faran.
Det var du som tog bort tryggheten.
Det var du som visade den mörka sidan av livet; rädsla,
skam, ångest och otrygghet.
Men nu är du bara ett minne blott.
Mamma Helena

BOBBY
Förnedrad och plågad
ren tortyr.
Osynlig och rädd
förstod inte denna värld.
Skadad av de som älskat dig skulle,
skadad av de som skyddat dig borde.
Då hoppet du förlorade
gav dig inget annat val
än att döden välkomna.
Sara Laouini
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Själens sår
Det ringer på dörren...
Tystnad...
Det fortsätter ringa...
Det slutar inte
Hotfulla ord skrikandes
Ekar i hela trapphuset
Sparkar på dörren
Bankar och vill till varje pris komma in...
Tystnad...
Tio år har gått, det ringer på dörren...
Tystnad...
Grannen vill låna socker
M

''varför varför jag ''
trappor som slutar i mörker
tystnad
hade kunnat välja dem
men stegen ville någon annanstans
varför?
varför inte bara försvinna
i trappor tystnad
och ett ingenting
ett slut på lidandet
varför ?
Denny Eriksson
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Hon går med guld i sitt hår
Skuggorna skingras
Kring dimmornas dal
Där barnröster klingar
Som slöjor av spindelvävstråd
Som gripits av vinden
Lyft så dimmans ridå
Som så länge har skymt
Alla barnen
Och där går hon
Den lilla jag känner
Hon vandrar med sol i sitt hår
I ögat blänker en stjärna
En ensam och påstridig tår
Mitt hjärta vrålar
Av plötslig glädje
Jag vidgar min känsliga famn
Älskade unge
från dimmornas land
men för att hålla den lilla
nära mitt hjärta
måste jag inträda dimmornas land
och röra vid dimmornas smärta
dimmorna tätnar
ännu en gång
kring dimmornas dal
där barnröster klingar
Ellen
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Ett samtal
Jag tror pappa, jag behövde din tröst
då jag ringde upp dig med darrande röst.
Du frågade hur vi mår och vädret bara.
Jag ska flytta ifrån honom nu, hann jag svara.
Du sa litet ironiskt och kallt
”Har det gått så långt”, det var allt.
Sen sa du inget mer, bara så.
”Vi talar senare – hej då”.
Jag satt länge kvar med gråten i mitt bröst.
Pappa, senare kan vara försent då en dotter söker tröst.
Birgitta Holmberg

Sagor viskar
Sagor viskar, från nattfjärils vingslag,
Blundar vaken blott rättfärdig bön mättar,
Virka ger svalka åt hemlängtan
Liten myras vandring viskar löften om rike
Helena Olsson Wistrand
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Godnattsaga
öppnar dörrhandtaget
Stora, större ögon
tittar med grumlig blick
Små små läppar
darrar obehindrat
Små små hjärtslag
bankar under huden
Stora, större handflator
lyfts i tystnad
och kvar återstår bara

Små små fingrar
smeker nallens öra
Små små tårar
faller ner på kinden
Barnet tröstar nallen
’snart går smärtan över’
Stora, större fötter
klampar utanför rummet
Stora, större fotsteg
går av och an i huset
Små små andetag
dras in i lungorna
för att stanna kvar.
Ohörda, oanvända.
Små små öron
hör ondskan närma sig
Små små händer
gömmer nallen under
sängen
Nallen vänds bort från
dörren
Han ska inte behöva se.
Stora, större händer

Tiger

45

Klass 8 om barn som säljer sex
”Jag tycker att det är hemskt, helt jävla hemskt. Att man
utnyttjar ett barn är nog ett av det värsta brotten man kan
göra. Man får ett barn att må så dåligt bara på grund av att
man själv ska få som man vill. Det är så jävla egoistiskt och jag
blir så himla arg på dom som gör något sådant. Helt jävla
oförlåtligt. Barn ska vara barn, inte sexleksaker.”
”Jag tycker det är hemskt när en förälder utnyttjar sitt barn
sexuellt. Det är äckligt och sorgligt att barn inte ens ska kunna
lita på sina föräldrar. Barnen kanske inte vågar berätta för
resten av familjen för dem kanske aldrig våga lita på någon för
dem vet aldrig vad konsekvenserna kan bli.
Det värsta för ett barn borde vara att inte kunna lita på sina
föräldrar och känna en jobbig ”skäck känsla” när man ser dem
för man vet aldrig vad som kan hända.”
”Ett barns barndom ska vara en av de saker man ska komma
ihåg i många år framöver.
Barndomen ska inte innehålla massa saker som får barnen att
må psykiskt dåligt. De ska kunna titta tillbaka på sin barndom
med ett brett leende.”
”Jag tycker att det är otroligt vidrigt. Hur vuxna människor kan
köpa sex av barn?! Det är ofattbart och otroligt äckligt!
Dessutom tycker jag att det är helt sinnessjukt hur de som
utsätter dessa barn för sexuella handlingar/sexköp kan få ett så
litet straff som exempelvis böter!?
Det är helt sjukt.
De borde ha mer vett i skallen än att köpa sex från BARN.”
”Det är inte normalt att utnyttja minderåriga eller någon alls.
De här männen eller kvinnorna har ett stort problem.”
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”DET ÄR FEL. Barn ska helst inte behöva oroa sej för något som
detta, men ändå är det vanligt.”
”Jag tycker det är förjävligt hur män kan göra så här! Bara tänk
tanken att du eller ditt barn blir sexuellt drabbat. FAN!
Det här är inte bra, vi måste göra nått. Det finna inga fler ord
för det här. Det ända vi kan göra är att ta bort det OCH
KÄMPA”
”Jag tycker det är fullkomligt vansinit att vuxna ger sig på barn.
Vad kommer att bli av dessa barnen som är helt ’förstörda’. De
kommer att ha ett hål i sig i hela sitt liv. Och då undrar man,
hur många får hjälp?! Inte många. Hur kan det komma sig att
dessa vidriga galningar fortfarande sitter och kollar på annonser
just nu?!”
”Jag tycker att det är vidrigt och läskigt. Jag får ont i magen
utav tanken att en tjej/kille i min ålder säljer sex till vuxna
personer. Jag blir jättearg och ledsen över att sånt här händer
på riktigt, det käns liksom inte som verklighet. När jag var liten
tänkte jag alltid att 15-18 åringar var vuxna och stora men de
är ju bara barn, små och osäkra barn som behöver hjälp”
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JAG FINNS ALLTID FÖR DIG
Förr kunde jag ringa till dig.
”Mamma, pappa badar mig. Mamma jag är rädd, mamma kom
hit. Mamma! Mamma!
”Lilla vännen jag finns här för dig, jag finns alltid här för dig.”
”Mamma en, två, tre, åtta, tolv....”
”Var är du?”
”Jag ligger här under bordet, nio, fem, åtta, tolv...”
”Det är sent vännen, kan du gå och lägga dig?”
”Mamma jag är rädd, ibland sitter jag vid frysen i köket. En
gång satt jag så länge att pappa fick plocka istappar från mig.”
”Mamma! Jag är ledsen jag har ont i huvudet. Mamma! Mamma
varför kan du inte komma hit?”
”Jag får inte vännen, vi ses på söndag. Jag finns alltid för dig,
alltid, alltid för dig.”
Min älskade lilla vän, jag hoppas så att du kommer därifrån
med livet i behåll och med förståndet i behåll. Jag kan inte
förstå varför socialen berövar dig din barndom.
Tanken svindlar över deras omänskliga grymhet.
T Ruth Finder

48

Jag är en levande varelse
Finns i ett vakuum, ett skyddande skal, dit ingen längre kan nå
mig.
sitter där och slickar såren du åsamkade mig och undrar när jag
ska
BliHel
Hel i min kropp, hel i mitt jag, hel i mitt sinne, vill radera allt,
men ändå inte, för glömma är svårt, när smärtan är
Så Djup
Finns i mitt vakuum, mitt skydd mot allt ont, dit aldrig någon
får nyckeln,
där jag alltid är trygg, där jag finner ro, kraft och får vara den
JagÄr
Jag är värd bättre, jag är värd allt, jag är värd ljus och kärlek,
du är inte värd någonting, den rätten avsa du dig när du
TogMinKropp
Anita Tykesson
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Till min dotter
När du berättade för mig om alla övergrepp du blivit utsatt för
rämnade allt. Hela världen försvann.
Minns att jag sa: ”Jag kan inte ändra det som hänt men jag kan
lova dig att det aldrig händer igen.”
Jag skulle göra vad som helst för att bära din börda.
Jag tänkte att vi aldrig skulle skratta igen.
Att den som tillsammans med mig skulle ha skyddat dig, lyft
dig, hade utnyttjat dig under många år.
När jag ser dig idag: Du är allt för mig.
Mitt hjärta brister av kärlek.
Du har gått helad ur det här. Vi skrattar igen.
Älskar dig.
Mamma

Skör
Jag är stark, kan bära världens problem på mina axlar
utan att kollapsa
Varför...
Ingen kan skada mig, få mig att gråta, ta emot slag
utan att kollapsa
Varför...
Den lilla försvann kvar blev Jag
M
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Det var inte jag
När jag öppnar fotoalbumet ser jag en fluga på fönsterblecket och de
små vingarna sitter hopplöst fast i ett gammalt tuggummi.
Det är ingen idé att du flaxar, tänker jag. Du kommer aldrig mer att
flyga. Och solen som skiner imorgon kommer inte att skina på dig.
Jag ser på bilderna i albumet, men känner inte igen mig själv. Det
är bara ett barn som inte är jag och jag tänker tillbaka på hur jag
kände när jag var två år, men det är tomt.
Den där är inte jag, och inte heller den som är fem år eller den som
är åtta. Jag vet att personen på bilden inte kan vara jag eftersom jag
vet att jag idag inte känner som jag kände då.
Och inte tycker om samma saker som jag tyckte om då.
Det är andra personer som nu är döda.
I bakgrunden P1:s Sommar och dagens värd spelar en låt. Allan
Edwalls skrovliga röst ur den gamla transistorradion:

”Jag var ett barn med klara ljuva sinnen
och på mitt väsen solen lyste ned.
Mitt liv var nytt och ännu utan minnen
och genom natten månen stilla gled.
Och jag var ung med fasta steg på jorden,
jag levde fritt bland träd och vilda djur.
Och som i lera formade jag orden och rent var hjärtat som de
kommo ur.”

Jag ser på de första tolv, tretton fjorton eller femton bilderna i
albumet. Det är svårt att säga hur många de är eftersom de liksom
växer ihop.
Bild ett: Sovande barn.
Jag minns att när jag hade svårt att somna brukade jag leka att jag
var en klocka. Jag la mig på magen i sängen och då var klockan sex,
sedan vred jag mig medurs så jag låg på vänster sida och då var
klockan nio. Ett kvarts varv till så låg jag på rygg och då slog den tolv.
Sedan på höger sida och klockan tre, på mage igen och klockan sex.
På vänster sida nio och på rygg midnatt.
Om jag kunde styra klockan skulle han bli lurad av tiden.
Men jag lyckades aldrig lura tiden.
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Två: Litet barn äter.
Efter tre timmar var linssoppan iskall och om möjligt ännu äckligare
än den varit som varm. Vi väntade ut varandra jag och pappa. Utanför
fönstret såg jag hur de andra ungarna från dagis gick i samlad tropp
på lördagsutflykt. De skulle grilla korv och göra kolbullar. Men inte
jag, eftersom jag inte åt upp, och skulle jag mot förmodan tvinga i
mig den vidriga sörjan så väntade efterrätten i form av banangrädde
med sagogryn. Jag minns att jag fick kväljningar av bara tanken på
den där vita massan som växte i munnen. Och som om den inte hade
varit söt nog från början hade han vispat ner en massa strösocker.
”Socker är nyttigt!”
Jag tog en stor sked med blöta, kalla linser. För att lindra smaken tog
jag en klunk mjölk och försökte svälja. Pappa stirrade på mig när jag
kräktes över bordet.
Tre: Några barn under lek och stoj.
Det fanns ingen som var bättre än jag på kurragömma och hur man
än letade kunde man aldrig hitta mig. Ibland satt jag flera timmar
längst in i garderoben och snusade på farfars kläder medan de andra
stökade och bökade. Den oljiga overallen luktade tryggt av hans svett.
Fyra: Två barn uppe i ett träd.
När trädkojan var färdigbyggd tyckte jag inte längre att det var
roligt. Jag hade ingen lust att ligga därinne med honom och läsa
serietidningar.
En gång när han hade somnat lämnade jag kojan och gick ner till
ekan och hämtade en av trädurkarna.
Jag lutade den mot kojans öppning och slog i några spikar.
Han vaknade och undrade vad jag gjorde.
”Ligg kvar”, sa jag och slog i några fler spikar.
Jag spikade tills asken var tom. Kanske skulle jag släppa ut honom
sen, kanske inte. I mörkret skulle han kunna tänka på hur mycket han
tyckte om mig.
Fem: Två barn i sovsäck.
”Det är bara en plats som vilken annan som helst”, sa han. ”Men
den här platsen är bara till för oss, kom ihåg det. Jag älskar dig mer
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än du hatar mig, kom ihåg det också.”
Sex: Litet barn med spade.
Det tog mig hela förmiddagen att gräva fallgropen men när han sen
föll i tyckte jag inte det varit värt besväret.
Han hade ju bara fått några små skrubbsår.
Sju: Två barn leker.
Vi spelar hockeyspel och jag är Sverige och han är Ryssland. Vi har
smörjt in spelet med potatismjöl för att pucken ska glida bättre och
mjölpåsen passade så bra på hans huvud.
Sverige vinner med 10-0 och jag minns att jag tyckte att det var lite
overkligt.
Åtta: Litet barn i kundvagn på affär.
Jag tyckte inte om de gamla och skröpliga människorna som stod
utanför konsum och pratade om sina krämpor eller om vädret.
Om det var av ilska eller av sorg vet jag inte, men de fick mig i alla
fall på dåligt humör och jag minns hur det kändes när tårarna trängde
på.
Vid köttdisken kom en gubbe alldeles för nära med sin sötaktiga
doft av urin, smuts och matos. Tanten vid köttdisken fick komma med
trasa, sa att det inte var nån fara och torkade sen upp allt som jag
stoppat i mig till frukost.
Nio: Två barn viskar till varandra.
När han berättade om sin morbror Staffan som klarade allt blev jag
avundsjuk. Jag ville också ha nån i släkten som var så lång att man
fick frakta honom med lastbil och som behövde ett helt höghus
alldeles för sig själv.
Tio: Julafton.
Jag förstod inte ståhejet.
Vad var det för konstigt med att pappa låg och skakade på sängen
med en näsduk instoppad i munnen för att dämpa sitt eget ylande?
Det var inte första gången och Kalle Anka hade han ju säkert sett
trettio gånger tidigare och visste vad han missade.
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Precis som förra julen skulle pappa säkert ta ut näsduken till kvällen,
torka sina tårar och skölja ner skinkan med en sup.
Så varför var alla så ledsna?
Elva: Barn med bomull i näsan.
Jag brukade blöda näsblod flera gånger om dagen. Till slut
tröttnade de och körde in mig till en läkare som stack upp ett kallt
metallföremål i näsan på mig. Det hade stuckit till och jag hade gråtit.
Ingreppet hade inte hjälpt men de tyckte att de hade försökt.
Tolv: Barnens dag.
När utroparen drog nummer sextiofyra för högsta vinsten knölade
jag ihop lotten i handen. Det var säkert hundra människor där som
tittade och jag tyckte det var stort att få vinna men jag var för blyg
för att hämta priset.
Tretton: Två barn i ett träd.
”Får man göra vad man vill med de där?”
Vi satt högst upp i trädet och såg ner på de förbipasserande på vägen
nedanför. Han sa att det fick man inte. Men jag trodde honom inte.
Fjorton: Två vuxna på cykel, ett barn på pakethållare.
När vi skulle cykla till stranden frågade mamma och pappa vilken
pakethållare jag helst ville åka på. Hans eller hennes?
Jag ville inte såra någon och började gråta.
Femton: Barn i badhus.
Jag står på pappas axlar och dyker i nästa ögonblick rakt ner.
Det var inte mer än en halvmeter djupt, och när jag kom upp efter en
stund såg jag att det var rött i nästan hela vattnet.
Pappa hade sett skräckslagen ut och lyft upp mig under armarna.
När vi gick in till omklädningsrummet vek alla åt sidan som om de var
rädda för mig.
I spegeln därinne var det rött över hela kroppen.
När han körde mig till sjukhuset låg jag i baksätet insvept i en filt med
en blöt handduk på huvudet och han sa att jag var korkad som dök
när det var så grunt.
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Då tänkte jag att hans ögon som grät i backspegeln sa något annat
än att det var mitt fel.
Jag förstod att det var hans fel att jag hade hoppat på fel sätt.
Allan Edwall:

”Och jag blev man med hatt och stövlar tunga.
Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed
Och lärde le när marken tycktes gunga,
av tyngd från fienden som högg oss ned.”

Jag bläddrar vidare. Åren går och jag blir äldre.
Ytterligare bilder. Kanske tio. Nej, knappt det. Nu på en annan
person. Inte heller jag.
Ett: Tjurig tolvåring.
Han hade sagt åt mig att tömma dasshinken i en grop i skogen men
jag vägrade eftersom jag tyckte det var äckligt och dessutom var mitt
bajs inte så mycket som hans som kunde äta två tallrikar med
havregryn och socker.
Då tog han en pinne och grävde i tunnan och började jaga mig med
den. Men jag kunde springa fortare än de flesta och han kunde inte
hänga med.
Jag tyckte att det bruna pappret som hängde på pinnen såg ut som
en flagga.
Två. Ett antal vuxna spelar kort.
När farfar anade min och pappas hemlighet konfronterade han
honom ute på gårdsplanen. Genom köksfönstret såg jag hur farfar tog
honom i skjortkragen samtidigt som han höjde yxan och vrålade att
”nu fick det för fan vara nog, grabbjävel”.
Jag tyckte det lät roligt eftersom han var nästan fyrtio år.
Pappa började gråta och föll ihop i en hög i gräset. Där låg han kvar
tills farfar gick iväg för att skaffa ny näver till ännu en dosa.
Dagen efter bar pappa mig ut till bilen och vi gav oss iväg norrut.
Tre: Ett tält framför ett vattenfall.
Vi åkte så långt norrut man kunde komma utan att lämna landet
och jag fick sitta i framsätet för första gången.
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Jag kände mig stor.
Han berättade en massa saker och förhörde mig för att se om jag
kommit ihåg.
Fyra: Tolvåring i skidbacke.
Vid ett tillfälle hade han en uppslagsbok på ratten och förhörde mig
på världens alla huvudstäder. I boken stod det att Manilla var
huvudstad på Filippinerna men jag sa att det faktiskt var Quezon City
och inget annat. Han blev arg och vi slog vad om ett par nya
slalompjäxor.
När det senare visade sig att jag hade haft rätt fick jag ett par
begagnade i läder som han köpte på en loppis och som jag bara
använde en gång.
Fem: Två tolvåringar på moped.
Varje dag den sommaren hade vi lekt tillsammans. Vi hade en egen
klubb med gömställen och hemliga lösenord. Vi bytte blod och svor
evig vänskap.
En kväll hade jag med mig en flaska och sa åt honom att dricka.
Han tyckte det smakade hemskt, men när också jag drack svalde han
klunk efter klunk tills han kräktes.
Det hade börjat snurra och när vi försökte gå så ramlade vi.
Jag skrattade åt honom när han började gråta.
Sex: Tolvåring med fiol. Tröjan har några fläckar.
Jag tyckte det lät fint med trummor till sången, men det tyckte
tydligen inte magistern eftersom han slutade spela. Hela klassen satt
tyst och lyssnade när han skällde ut mig.
När jag sen glömde bort mig och trots allt tyckte att det saknades
lite rytm till musiken så blev magistern förbannad och skar sig på
gitarrsträngarna.
Jag duckade för slaget, men min vita tröja blev rödprickig av hans
blod. Han bad om ursäkt i matsalen och sa att vi inte behövde berätta
för någon om vad som hänt, men jag hade redan glömt honom och
hans fåniga sång.
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Sju: Barn i tolvårsåldern framför en garagelänga.
”Här har ni”, sa jag till dem och gav dem var sin ask med häftstift.
”Ni kan börja i andra änden av vägen så ska ni få en överraskning när
ni är klara. Men ni får inte missa en enda cykel… Ja, era egna behöver
ni ju inte punktera.”

”Jag ser på världen genom dödas blickar,
med andras oro köper jag min frid.
Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar
och snarkar däst med själens nöd bredvid.”

Jag bläddrar vidare, men hoppar över fotografierna från
konfirmationen eftersom jag skäms över min frisyr och helst av allt vill
glömma den perioden av mitt liv.
Ett: Femtonåring med medalj.
Jag blev så duktig på att springa att jag vid ett tillfälle hade fått
tävla mot hela svenska eliten fast jag säkert var tio år yngre än de
andra. Men ändå.
Jag kunde springa ifrån de flesta.
För det mesta var det skönt att pappa inte var med när jag sprang
och vann. Det hade blivit så pinsamt. Beröm kunde jag få på annat
håll.
Två: Klassfoto årskurs nio.
(Alla ler, men jag minns inte namnet på en enda av dem.)
Trettio minuter senare:
”Du sitter inte där och ser ointresserad ut.” Fingret for fram och
tillbaka mot mig, det pekade nästan i ansiktet. ”Du tar och skärper
dig.”
Då tog jag tag i fingret och bröt av det. Det var som att bryta av en
torr kvist. Huden var kall och jag tyckte att den kändes fjällig. Jag höll
fingret hårt och bet i det så det skrek.
Tre: Lycklig familj bredvid träd, framför hus.
Mamma och pappa hade planterat det lilla rönnbärsträdet samma
dag som jag föddes. En gång hade jag försökt att tända eld på det,
men det ville inte brinna eftersom bensinen från gräsklipparen var
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dålig.
De röda bären smakade som den rosa spriten han hade i
vardagsrumsskåpet.
Fyra: Jag står finklädd, ska på fest med kompisarna.
En halvtimme tidigare:
Jag blandade spriten i en tom saftflaska. Barskåpet var inte välfyllt
men det fanns tillräckligt för att fylla flaskan som jag sedan gömde
inne på mitt rum. Jag vet inte varför jag stal spriten och har heller
ingen aning om vad jag skulle ha den till. Det var ett okuvligt behov
av spänning som tvingade mig att stjäla saker jag inte behövde.
Och jag ljög trots att det inte fanns något att ljuga om. Jag kunde
helt enkelt inte låta bli och det blev till ett gift jag inte kunde vara
utan.
Fyra: Jag står finklädd, ska på fest med kompisarna.
Femtiofem minuter senare:
Jag andades i påsen som jag hade fyllt med kontaktlim. Först började
det surra i huvudet, sen dubblerades alla ljud runt omkring. Till slut
såg jag mig själv uppifrån.
Fyra: Jag står finklädd, ska på fest med kompisarna.
En timme och tjugotvå minuter senare:
Gubben var vem som helst och jag hade aldrig sett honom förut.
Ändå tyckte han tydligen att han hade rätt att kommentera min
klädsel. Själv tyckte jag att hans skepparkavaj var helt okej, så då var
det inte mer än rätt att spotta honom i ansiktet istället.
Fyra: Jag står finklädd, ska på fest med kompisarna.
Tre timmar och sju minuter senare:
Hade de bara hållit truten när jag ville lyssna på konserten så hade
jag inte hällt ölen över dem.
Det bara blev så ibland.
Fyra: Jag står finklädd, ska på fest med kompisarna.
Fyra timmar och sexton minuter senare:
Var det så svårt att förstå? Jag ville ha en hamburgare utan kött och
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det var väl bara att göra som vanligt, men utan att lägga dit det där
köttet? Lite sallad, nån tomat, groddar och sen dressing. Men nej, det
gick inte. Så jag tog tag i behållaren med ketchup och sprutade
honom rakt i ögonen och över hela förklädet.
I bakgrunden Allan Edwall:

”Jag samlar tid som musen samlar skulor,
till livets byggnad samlar jag på år.
För allting stort och starkt är byggt av smulor
och sanningen av ångrad lögn består.
Å lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner mot stora hav. Och
aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.”

Jag slår igen albumet, ser på flugan på fönsterblecket och noterar att
den fortfarande lever.
Sakta lossar jag vingarna från tuggummit och blåser lite försiktigt
på den förvånade insekten. Den sprattlar till och jag öppnar fönstret
och släpper ut den.
Jerker Eriksson och Håkan Axlander-Sundquist
www.krakflickan.se
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4 elever i varje klass
Har någon gång varit utsatta för
sexuella övergrepp och kränkningar.
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Våldtagen in i själen
Ett suddigt ansikte och en enorm smärta är allt jag minns från
en kväll för många år sedan.
En kväll jag förevigt kommer minnas och hata.
Kommer smärtan alltid finnas där?
Min själ är förevigt skadad, ärrad.
Det kommer bilder av denna ansiktslöse man.
Han är förevigt fastklistrad på min näthinna.
Han tvingade mig trots att jag skrek nej och kämpade emot.
Jag försökte skrika men allt som kom var mummel genom hans
hand.
Paniken växte sig starkare och där någonstans svimmade jag av
smärtan.
Jag vaknade sedan själv på min säng utan ett minne av hur jag
kom dit.
Rädd, öm och känslan av smuts.
En smuts som inte går att tvätta bort.
Ärrad för livet med ett suddigt ansikte som aldrig går bort.
Våldtagen djupt in i själen
Med en smärta som aldrig försvinner.
Ahmed Omar
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Varför?
Ingen tror mig,, ingen förstår mig, trots att mitt inre skriker av
nöd,,, trots att hela min kropp ropar hjälp, varför.ser ni inte?
Varför, varför ?.
Plågans makt sliter sönder mig, plågans våld från mitt inre
bankar hårt, varför ser ingen? Varför, varför?
Du,.du som är vuxen, du som ska ta hand om mig, varför ser
du inte när mina ögon gråter, varför ser du inte mitt hjärta
blöda av sorg, varför hör du inte min själ när den förkrossas,
varje gång dessa händer tar på min sköra kropp? Varför?
Varför?
Var finna värdet hos mig som barn, när de som födde mig till
världen inte skyddar mig?
Var finns mitt värde då min kropp blev en slagen trasa, en
smutsig vacker docka, vars sinne blev förkrossat? Varför?
Varför ska jag bli den som bär skulden och skammen på du
vuxnes ansvar? Varför? Varför?
När mörkrets plågoande kommer och skriker i mina öron, i mina
tankar, i min själ, då brister allt, då brister mitt förstånd,, och
ingen förstår VARFÖR, ty de valde att inte se, de valde att inte
höra för smärtan var för stor att bära, MEN JAG DÅ? Min
smärta, min skam? Vem bär den? Vem?
Lena Johannesson
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Mina vingar
Jag är en fågel
i din hand.
Du älskar fåglar
och jag dyrkar dig.
Med dig vill jag flyga
till andra planeter.
Med dig vill jag älska,
utforska min kropps möjligheter.
du flyger bort.
jag sitter kvar
ändå är jag fågeln i din hand.
- Älskling, du borde kanske klippa naglarna.
Birgitta Holmberg

Kylskåpspoesi
Ett gratis barn
utmärkt pris
farlig kärlek
min glömska hjälper aldrig
Hanna
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Lycka
Jag vet fortfarande inte vem jag är, om jag ska vara helt ärlig.
Men en sak vet jag. Jag är på väg dit. En pusselbit har fallit på
plats, måste utveckla den. Men medvetenhet, mina vänner.
Medvetenhet.
Stod och såg på fyrverkerierna ensam i år. För första gången,
tror jag. Trodde att det skulle vara ångest att stå där och inte
ha någon att prata med eller att vara glad med. (Pratade
visserligen i mobiltelefonen 00.00) men sen när de satte igång
och jag hade lagt på så kom en inre frid. Och tanken slog mig.
Jag har faktiskt hittat hem 2011.
Det är awesome så jag inte ens har ord för det. De känslorna
det väcker i mig.. Inte nog med det, det är så otroligt mycket
som har hänt 2011.
Det var ett ganska bra år egentligen. Jag tog examen. Var på
min andra och tredje utlandsresa. Jag blev kär, jag blev
dumpad. (Inte så kul men det är ändå en erfarenhet som gav
mig insikter.) Jag har brutit mönster och försöker skapa nya,
jag funderar kring mina val. Jag fick mitt drömjobb. Jag köpte
en iphone. Jag flyttade hemifrån. Jag har ett eget hem. Hur
länge har jag inte längtat?
Livet är bra märkligt.
Sara Laouini
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Du kunde ha
Varför gav du mig den här smärtan
Som är så svår att härda ut
Varför måste sorgen vara så tung
Så utan slut
Varför gjorde du mig till en kvinna
Som i spegeln bara ser dimma
Varför gjorde du mig inte stark
Fri från skuggor som ej vill försvinna
Varför dömde du mig till ensamhet
Och gav mig misstro till allt
Varför stal du all livets värme
Och räckte mig allt dött och kallt
Varför stal du min glöd och min längtan
Varför blev jag ett ihåligt skal
Utan känsla
Utan tal
Du kunde ha gett mig världen
Och nog försökte du ibland
Men min värld blev farlig och lömsk
Och rann ifrån mig som sand
Du kunde ha hållit mig trygg och varm
Och skyddad
I din famn
Varför gav du mig denna gåva?
En kista så mörk och djup
Och bräddfull med barndomens tårar
Ellen
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Bambi på hal is
Dina händer smeker ömt min rygg. Jag hör dina andetag,
känner andedräkten mot mitt öra. Gosigt mjukt och du väcker
känslan inom mig, som på något sätt inte varit min att äga på
väldigt länge.
Välbehag, Njutning.
Wow,... insikten att jag faktiskt njutit ihop med dig. Det är helt
fantastiskt<3
Jag förundras över att du ville vara min inatt... Jag förundras
över känslan att få uppleva alla känslor nyktert. Kyssen var öm,
vacker och så försiktig. Likt Bambi på hal is söker jag fotfäste.
Jag undersöker nyfiket var mina gränser går och med dig kan
jag känna mig trygg i det. Önskade att det aldrig skulle ta slut,
Lördagsmorgonen med sitt rosa skimmer.
AMAN (2012-02-25)
Till Dig
Regnbågens alla färger
vinden och havet
ängens alla blommor
och solkatt
sätter jag här i ditt fönster
istället för plåster
Ann Dahlström
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Mörkertalet talar tyst

Lyssnar du?
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Blomster stunder
skir dold
burdust

återhållsam gråt

småpussars glädjeregn lättas upp
tar nu hästar på recept
så öppnar och sluter sig våra ryggar
för tiden
för alla tappra tusenstjärnor
hon plockar åt oss
små fötter
solstolar
ös på
lata sommardagar
långt ifrån
viljelöst arbete
vi inte kan älska
Helena Olsson Wistrand
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Julafton
Kvartingflaskor med Renat står uppradade, tomma.
Ölburkar i tjugotal står huller om buller, tomma.
Det stinker om dem.
Sprit i vattenflaskan, vin till maten.
Ingen riktig julmat eftersom man skulle ha råd med sprit.
Ingen riktigt julgran utan lite julpynt här och där,
som om man har försökt städa undan julen men glömt kvar
några arrangemang.
Ett ljus som håller på att brinna ut står och flämtar på tvbordet.
Skitiga tallrikar står staplade för att bevisa att man har ätit lite
mat de senaste timmarna.
Glas med några stänk fortfarande kvar i lyser i sitt kollektiv.
Vaga röster hörs från tvn där man ser välklätt folk med glada
miner och vita fuskpälsar.
Ibland hörs mobilens sms-signal med meddelanden om en God
Jul och att avsändaren inte fick de par jeansen hon ville ha eller
att kalle anka var lika trist som alla andra jular.
Kvar i soffan sitter en flicka,
fortfarande barn på papper men med en sliten själ
som redan hunnit bli så gammal att den har hunnit
reinkarneras.
Högljudda snarkningar hörs från sovrummet längre bort i
stugan.
utanför piskar snön och vinterfåglarna äter upp de sista
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hasselnötterna.
På golvet lite presentpapper och julrim på kuvertpapper.
En och annan halvtom godispåse ligger på tv-bordet.
Nu är det dags att diska och städa.
Klockan ska snart slå fem och dottern passar på att städa
undran innan fadern vaknar.
Snart kommer telefonen ljuda från modern som saknar sin
dotter och tycker synd om sig själv som har en frånvarandra
familjemedlem under högtiderna.
Dottern ställer sig för att skrubba den flottiga spisen och skölja
ur några tomma ölglas.
Ramlösan är snart slut.
Ångesten växer sig större i bröstet och inne i magen hugger en
tomhet sig fast.
God Jul.
Fylld med skam, förhoppningar, tröstlöshet och stela leenden.
Fylld med tro på att det kommer att bli bättre.
Fylld med potentiella utsagor om vad som ska sägas om vad
som hände under julafton istället för vad som verkligen pågår.
Inga svar på sms från vänner. Inga jullåtar och juldofter.
God Jul. God Jul. God jävla Jul.
Tiger
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Don’t let daddy kiss me.
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Mellan sol och skugga
Grönskan vittrar till aska och dansen förintar stillhetens töcken.
Visdomens gift sprider sig i mina tankar. Dödar allt jag trott
varit sant och allt jag funnit en trygghet i. Den nya dagen gryr i
mörker. Försöker modigt ta plats i den falnande elden. Ser sin
chans till affekt.
Maskrosen slår sig igenom asfalten och hävdar sin rätt till liv, till
respekt, till övertygelse om världens rätta mening.
Att godhet finns därute och mötet kommer att vara fyllt av
förundran.
Utan talan med endast en blick sker överföringen av
förhoppning och känsla inför vad som komma skall.
Ropa din kärlek, gråt ut ditt hat.
Askan kan gömma en fenix och det kan vara jag. Eller du. Men
inte skaparen, för denne vet inte vägen till landet där all
förtröstan ligger.
Bekymmerfri är ingen och absolut kan dagens sanning vara.
Men mellan sol och skugga gömmer sig individens sång om tillit
och kärlek.
Vittra ej sönder för du kan finna meningen i en enkel kyss. Och
om livet kysser dig, så blunda och känn hoppet åter flödar
igenom dig.
Sara Laouini
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Mellan 2001 och 2011 gjordes det

39 772 anmälningar
angående sexualbrott mot barn
under 15 år.
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Håll
Någon förändrade mitt liv han högg in en kniv i mitt hjärta.
Det var länge sen det hände nu det är nog glömt för han men
inte för mig. På natten finns han ännu kvar och på dagen är
rädslan total.
Han finns kvar i mitt minne och han gnagbar sig fast i mitt inre.
Jag kan aldrig glömma vad han gjorde mot mig och jag tar
skulden för det som borde gälla han själv.
Han tog mig ner han höll mig kvar och jag försökte att gripa till
försvar men han höll mig i ett järngrepp kvar.
jag gråter jag skriker och jag skakar jag gör allt för att han ska
gå men han fortsätter bara att hålla på. Tillslut han går och då
jag får en smärta i min själ som återstår.
jag har nu denna hemlighet och ingen annan den vet.
jag döljer den inom mig men snart så orkar jag ej.
Ingen får mig röra och ingen får mig se för jag har bara åter
minnen från hemligheten får se.
Ahmed Omar

Haiku
Moderns höst skenat Storm
på gården, bär snart Frukt
och himmelsregn
Helena Olsson Wistrand
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Peckas mamma
spöar Pecka
Det var en varm och skön sommarkväll. Det var fortfarande
ljust ute, men det var ändå skönt att gå och lägga sig – fastän
det inte alls kändes som att det var sent. Svalorna flög högt
utanför mitt fönster och i sin flykt fångade de alla de flygfän
som livnärde deras ungar. När de kastade sig ut från takåsens
skrymslen gav de ifrån sig ett bekant och behagligt kvittande,
ett ljud jag för all framtid kommer att förknippa med barndomens
sommarkvällar.
Förra natten hade jag möblerat om. Jag hade vaknat mitt i
natten och börjat med att ordna om mitt rum. Så på morgonen när
mamma kom in sov jag i andra änden av rummet, vilket orsakade
både förvåning och bestörtning hos mamma, något jag helt inne i min
ommöblering inte ens tänkt på.
Pippi Långstrump var min idol och jag önskade att jag var
lika stark som hon, att jag kunde leka inte nudda mark och
svinga mig i taklampan som hon gjorde. Jag låg där och tittade upp
på min söta men taniga taklampa och undrade hur Pippi kunde svinga
sig i sin, hur gick det till? Konstigt att lampan höll.
Jag konstaterade att det skulle inte min lampa göra.
På min vänstra arm låg min katt, en siames som hette Athos.
Han somnade alltid bredvid och låg nu som vanligt och spann
belåtet. Det måste ha sett roligt ut, jag är ganska liten och var
såklart liten även då, inte mycket att skryta med vare sig när det
gäller längd eller vikt. Så Athos måste ha sett gigantisk ut på min
smala barnarm, men vi var helt nöjda och hade det mysigt.
Jag hörde underliga ljud från den nya grannen vägg i vägg.
Först tyst, sedan högre och högre. Det var Pekka. Det lät annorlunda
och konstigt, inte alls som det skulle. Pekka grät. Pekkas mamma
skrek på finska. Jag la örat mot väggen. Smack! Det lät som en örfil
fast värre. Det ven som en pisksnärt och sedan ljudet av piskan mot
någons nakna hud. Pekkas hud. Pekka grät, hans mamma skrek något
som lät osammanhängande. Sen blev det tyst. Jag minns inte hur och
när jag somnade, inte heller om jag berättade för mamma redan efter
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den första kvällen.
Det här upprepades varje kväll. Folk visste om det, men
Pekkas mamma fortsatte ändå. Pekka var inte röd på kinderna, hans
mamma piskade honom med ett skärp på den nakna stjärten.
Jag var arg och ledsen och pratar med Pekka, som tycktes
tyna bort. Han blev på något sätt nästan som genomskinlig.
Det är natt och jag drömmer, drömmer att jag är lika modig
som Pippi när hon balanserar på taket. På samma sätt balanserar jag
nu, lika modigt, på vårt balkongräcke. Det är inte en helt konstig
dröm då jag faktiskt redan gjort det inför alla kompisar när vi lekte
cirkus. Likt en cirkusprinsessa och Pippi Långstrump balanserade jag
på balkongräcket och tog då och då tag i piskställningen för att få
hjälp med balansen. Samma sak gör jag i drömmen.
Pekkas balkong ligger vägg i vägg med vår. En ganska tjock
vitputsad vägg där det går en stupränna som skiljer balkongerna åt.
Mellan stuprännan och väggen finns ett utrymme som är stort nog för
mig att klämma mig igenom. Jag drömmer att jag likt en Pippi klättrar
över väggen, med stuprännan i ryggen som ett illusoriskt skydd, och
in på Pekkas balkong, där jag hoppar ner och med bestämda steg går
in i deras vardagsrum.
Jag vaknade med ett ryck och med en visshet, fast besluten
att skrida till verket. Planen var klar. Drömmen skulle förverkligas.
Vid det här laget hyste jag en sådan ilska mot Pekkas
mamma att inget skrämde mig. Hon skulle få, den förbannade
kärringen. Alla hade försökt tala med henne, men inget hjälpte
och hon slog honom, brutalt och konstant.
I ärlighetens namn blir jag alldeles upprörd över det här
än i dag. Jag känner nu, när jag sätter det i ord på papper, att
varje slag som jag hörde Pekka utstå även brände in en sorg i
mig alla de nätter när jag låg där och kände maktlösheten växa inom
mig, tillsammans med raseriet, ilskan och sorgen. Till slut förlöste
mina drömmar mig, en helt galen och osannolik idé föddes som min
enda väg ut ur min maktlöshet och upprördhet.
Begynnande vanmakt gav mig modet.
En dag när jag hörde Pekkas mamma skälla på honom i
vardagsrummet förstod jag att han skulle få stryk den kvällen. Hans
mamma eldade upp sig, precis som hon alltid gjorde innan hon tyckte
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sig ha rätt att ta till livremmen. Det var dags för mig att sätta min
plan i verket. Jag klättrade upp på balkongräcket, höll mig i
tvättställningen som var monterad på vår sida, sträckte mig ut runt
väggen och stupröret. Paniken kom när jag insåg hur högt upp jag
befann mig, men jag försökte ignorera den. Jag skrapade mig på den
sträva putsen, det sved och gjorde ont, men så var jag plötsligt över
på grannens balkong. Med bultande hjärta och temperament
som en björn stampade jag rakt in i deras vardagsrum.
Pekkas mamma måste ha sett mig hoppa ner från balkongräcket för
hon var likblek i ansiktet och ena handen var höjd i ett slag men som
frusen mitt i rörelsen. Ursinnigt skällde jag ut människan och höll inte
tillbaka när det gällde volym och ordval.
Jag kan än idag minnas det ursinne och den flod av ord som
jag öste över denna människa.
Detta upptåg tackar jag mitt civilkurage för, min vansinniga
fantasi, mina föräldrar som släpat med mig i demonstrationståg, som
uppmuntrat min kreativitet och min känsla för rätt och fel, mina
förebilder inom familjen och alla dess vänner som gjorde det rätta
under andra världskriget. Utan er hade jag aldrig vågat mig på denna
livsfarliga och helt vansinniga räddningsaktion.
Jag räddade även mig själv, jag räddade mig undan vanmaktens ok,
undan skulden av tystnadens och samtyckets skam.
Fina flickor säger ifrån, står upp för sig själva och andra, fina
flickor är högljudda, sitter inte i tyst samtyckande och tittar på.
Fina flickor skrider till verket när omgivningen misslyckas, de
tar saken i egna händer och välsignar omgivningen med sin
heliga vredes raseri. Ett mycket annorlunda sådant men dock
helt klart ett halleluja-moment i äkta Pippi Långstrump och
Charlies Änglar-anda.
Vi kan också ställa oss frågan vad Pekka lärt sig och vilken
smärta han samlat på sig på grund av denna brutala uppfostran, samt
vilken smärta och vilka helt orimliga och galna slutsatser som fick
hans mamma att tro sig vara berättigad att utföra denna brutala
handling. Vad var hon rädd för? Vad var grunden till hennes ilska?
Ville hon rädda Pekka och i så fall från vad?
Om inte, vad ville hon bestraffa honom för? Vilket öde trodde
hon sig fl y eller betvinga med denna handling? Vad fick henne att tro
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att detta var den sanna och rätta vägen?
En sak kan vi slå fast: Hon föddes inte till världen som
barnmisshandlare och psykisk torterare. När vi fördömer
mänskligheten som helhet glömmer vi att ta detta i beaktande. Vi
glömmer särskilja människors onda handling från hennes
grundläggande karaktär. Vi glömmer allt för lätt att ingen föds ond.
Visst finns det människor som blivit så störda och så omintetgjorda,
att all inre godhet krympt till en låga så liten att den näst intill
slocknat. Men de har inte heller fötts till detta, de är ett resultat av
omständigheter, en hjärntvättning in i mörkret.
Det naturliga tillståndet för människan är att söka lycka, värme, kärlek
och glädje samt att känna medlidande.
Människans onda karaktär är skapad för att vi ska undkomma
sorg och smärta som vi själva åsamkats. Det är en
kompensationsmetod vi använder oss av. På grund av den smärta vi
tidigare åsamkats, intalar vi oss själva att vi står över alla etablerade
moralbegrepp. Detta förhållningssätt skapar i sin tur fler onda
handlingar i en till synes redan ond värld. Vi ser inte orsak och verkan
eller hur vi själva bidrar till denna cirkel. Av någon anledning tror vi
att vi kan undvika smärtan genom att skapa mer smärta. Det behöver
inte gå så långt som hos Pekkas mamma för att det ska vara fel, för
som tur är går det inte alltid så långt. Men vi gör varandra och oss
själva illa i denna cykel där vi undflyr smärtan och den inre tomheten,
helt enkelt för att vi känner oss obetydliga. I denna
obetydlighetskänsla intalar vi oss att det vi gör inte spelar någon roll.
Det är klart att vi alla någon gång har sagt något dumt i
en stund av emotionell smärta och sorg. Vi har alla varit där
i landet av djupaste sorg, när vi inte blev hörda och när vår
känsla av egenvärde förnekats oss och vi mötts med total kyla
och bristande empati. Därför är det faktiskt ett ansvar vi har,
ansvar att välja, att inte se världens klantigheter eller egotripper eller
hårda slag och hemskheter som en ursäkt att bete oss likadant själva.
Visst finns det människor som har satt sig själva och omgivningen i en
olöslig ekvation, vilket leder till oerhörd smärta. Men få av dem är
regelrätta psykopater eller har ont uppsåt. Så jag vidhåller fortfarande
att människan i grunden är god, och att det endast är hennes
handlingar som är onda.
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Jag vill återknyta till ett citat ur Lynch föredrag om hur han
gör för att få kontroll över kommande generationer. När man
läser detta dokument kan man inte annat än undra hur vi människor
kan bli så berövade vår sundhet och vår mentala och emotionella
balans. Att detta var fl era hundra år sedan spelar ingen roll.
Nedbrytning av oss som människor är tidlös. Pekkas mamma måste
ha erfarit en liknande mental och emotionell nedbrytning.
Lynch, Virginia 1712: ”Koncentrera er på kommande generationer.
Alltså, bryter Ni ner modern så kommer hon att bryta
ner sin avkomma under dess första utvecklingsår. Sedan när
avkomman är mogen nog för att börja arbeta kommer modern
att lämna över den till Er, ty hennes infödda skyddstendenser
har försvunnit under nedbrytningsprocessen.”
Ur ”Fina flickor är inte högljudda” av Kishti Tomita
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19052 anmälningar
52 anmälningar per dag
gjordes 2011 angående misshandel på barn
mellan 0 till 17 år.
Det är 5644 fler anmälningar än förra året.
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Stannfåglar
Sitter i förundran
kan du ha suttit
på denna bänk
i denna lövskog och park
vandrat dessa stigar
och tittat ut över bakgårdars krattor
tinnhus och torn
för att inte glömma ditt namn
skriver jag dina initialer på utsidan av min hand
när vi åker ifrån Helsingborg
tar jag dig åter fram
hur kunde jag överge dig

stannprosan
och oxeln
dess skatbon
och gullröda bär

Helena Olsson Wistrand
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Jag finns
Ni ger mig viskningar, viskningar ni inte tror jag hör.
Ni ger mig blickar, blickar ni inte tror jag ser.
Ni ger mig slag, slag ni inte tror jag känner.
Men jag hör, jag ser, jag känner.
Jag finns
Denny Eriksson

Trasdockan
Människor mår både bra och dåligt.
Människor är ledsna och glada.
Människor är snälla och dumma.
Människor älskar och ogillar saker.
Människor är saknade och osaknade.
Människor är lika men ändå så olika.
Människor kan förändra varandra.
Med detta vill jag säga att allt inte är enkelt.
Verkligen inte!
Mvh Jennifer
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Vuxnas tystnad är
förövarens bästa skydd
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Ett trasigt liv
Att vara liten, ensam och så dåligt må
sårad i både kropp och själ du i skammen får stå
Det känns som om du sjunker ner i den kallaste vak
han stack in i dig sin allra fulaste sak
Fulheten som gjorde det var kanske din stora idol
som gjorde dig mer illa än du tål
Barn som drabbas av denna hemska handlingens akt
kommer nu hela livet att vara på vakt
Dessa barns liv är nu förstörda på ett eller annat sätt
bara för att vissa människor saknar vett och etikett
Som vuxna en del viker ut sig för pengars skull
en del vill sig skära, andra leker med döden kull
För de flesta hela livet slår slint –
allt blir snett och vint
Om samhället kunde ställa upp lite mera
vuxna i barnens närhet med flera
Så att barnen tidigare hjälpen kunde få
så att de i sitt vuxna liv bättre kan må
Om vi kan hjälpa dessa barn i tid
då många fler i sitt vuxna liv kan få frid
Så ett uppmanande ord till alla som har med barn att göra
var mer uppmärksam på barnen och tro på dem
då barnen får det bättre och ni för pedofilerna förstöra
Maj
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Utan
Somnade med hopp
Vaknar med förräderi
Kastade min kropp
I en avgrund gjorde ni
Jag var liten ni var stora
Jag var ensam ni var fler
Ni var många att förlora
Många jag inte tillhör mer
Ellen

En Gäst
Det var länge sedan som jag öppnade dörren för någon, men
du välkomnas med öppna armar. Hos dig är jag trygg och jag
känner samhörigheten med dig. Liksom jag vill du inget hellre
än att kramas och det gör mig glad... liksom lite förtjust av ditt
sällskap. Ett härligt sammanträffande att du har samma
intressen som jag. Du skrattar åt samma skämt och gillar precis
samma tv-program som jag. Det är fint att ha dig vid min sida.
Jag gillar att du tröstar mig när jag är ledsen och att du stannar
kvar även om jag är borta hos en kompis en hel helg utan att
säga till.
Tänk att en nallebjörn kan göra skillnad.
AMAN (2012-05-14)

87

Årets arrangörer
för Trasdockan
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Atsub
Välkommen till Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade
Barn.
•
•
•

Våga avslöja sexuella övergrepp!
Tystnaden är förövarens bästa skydd!
Det går att bli hel igen!

Har ditt barn blivit utsatt för sexuella övergrepp?
Jourtelefon Atsub: 08 – 644 21 12

www.atsub.se
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Busta
Busta är till för alla barn och ungdomar som har blivit utsatta
för sexuella kränkningar, sexuella övergrepp eller känner någon
som har blivit utsatt.
Busta har en jourlinje dit Du kan ringa och prata med en trygg
vuxen.
Busta är också en mötesplats för barn och ungdomar som på
ett eller annat sätt har kommit i kontakt med sexuella
övergrepp och kränkningar.
Busta hjälplinje: 020 – 356 356
www.busta.se
Stöd till sexuellt utsatta unga
Det finns sätt att förhindra övergrepp. För det behöver vi ditt
stöd. Här och nu.
Postgiro: 35 48 48 - 4
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Atsub Uppsala
Välkommen till vår nystartade förening mot våld, hedersvåld
och sexuella övergrepp.
Vi vänder oss till kvinnor, män, barn och anhöriga.
Hos oss kan du få:
- Enskilda samtal
- Gruppsamtal
- Medfölje till myndigheter
- Kontaktperson
- Joursamtal
- Må Bra aktiviteter
Vi vill framförallt möta dig som medmänniskor med kunskaper
om våld och sexuella övergrepp.
Jourtelefon: 0730 88 30 98
Mail: ingrid_alma@hotmail.com
kabatewa@hotmail.com
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TYFRI MC
Säger nej till övergrepp och
sexuellt utnyttjande av barn och
ungdom.
Vi anser att alla ska vara rädda om
vår ”framtid”, BARNEN!
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Barnens träd för barns
rättigheter
Alla har rätt till en värdig barndom.
Alla barn ska få känna trygghet, ha
möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv
enligt barnkonventionen.
Initiativtagare Jonas Paulman
www.barnenstrad.se
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Hopp Hafi
Vi ger stöd till män och kvinnor över 18 år som har blivit utsatta
för sexuella övergrepp någon gång i livet.
Vi vänder oss till anhöriga och till personer som genom sitt arbete
kan komma i kontakt med detta och som önskar mer kunskap.
Vi kan erbjuda:
•
•
•

•

Stöd/råd i frågor som rör sexuella övergrepp och
hedersrelaterat våld.
Informera invandrarföreningar om sexuella övergrepp.
Synliggöra för invandrarföräldrar att sexuella övergrepp
förekommer i deras kultur och ge kunskap i ämnet. Ge
möjlighet för personer som varit utsatta att våga berätta
och söka hjälp. Vi sätter fokus på hedersvåld.
Vi gör hembesök hos dem som av olika skäl inte vågar
komma till oss. Vi vill samarbeta med invandrarföreningar.

Maila oss:
hopp.hafi@hopp.org eller hopp-hafi@hotmail.com
Telefon: 073-988 16 69
Kontor: Kungsholmsgatan 8, 101 37 Stockholm
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Stockholms Tjejjour
Stockholms Tjejjour har funnits sedan 1996 och är Sveriges äldsta
tjejjour. Vi är en feministisk förening som ger stöd till tjejer som
varit utsatta för våld eller övergrepp och av andra anledningar vill
prata med någon.
Det är vanligt att tjejer söker stöd hos oss då de varit utsatta för
sexuella övergrepp och vanligt är att förövaren är en
familjemedlem. Den som utsätter en annan människa för sexuella
handlingar mot hennes vilja bär ensam ansvaret för detta. Att bli
utsatt för incest är kränkande och traumatiskt. Det är viktigt att få
hjälp. Till oss kan du:
-Chatta eller ring oss på våra jourtider.
-Boka en tid för enskilt samtal.
-Delta i en stödgrupp.
-Göra roliga och stärkande aktiviteter i vår tjejgrupp.
Vi har tystnadsplikt och du har möjlighet att vara helt anonym,
oavsett om du vill träffa oss eller väljer att chatta med oss.
Eftersom vi inte har anmälningsplikt kan du berätta vad du vill för
oss utan att vara rädd för att någon kommer att få reda på det. Vi
berättar inte för polisen, dina föräldrar vad du varit utsatt för. Det
är alltid du själv som bestämmer vad du vill prata om. Ingenting är
för stort eller litet att prata om med oss på Stockholms Tjejjour.
Läs mer om oss på: www.stockholmstjejjour.nu

95

Sollentuna Tjejjour Indra
Till oss på INDRA är du som definierar dig som ung tjej
välkommen med alla dina frågor och funderingar. Du kan vara
helt anonym och vi har tystnadsplikt. Vi finns tillgängliga att
chatta med på onsdagar och söndagar, men är även tillgängliga
på telefon, mail och vår frågelåda.
Tjejer hör av sig till oss för de varit utsatta för våld eller
sexuellt våld, har det jobbigt hemma, har det tufft i skolan eller
behöver lite stöd och pepp. Ingenting är för litet eller stort!
INDRA arbetar även utåtriktat och erbjuder bland annat
workshops och utbildningar för både elever och skolpersonal.
Hos oss kan du boka workshops som handlar om vad som är
okej sex och var gränsen går. Ett annat material vi jobbar
mycket med just nu är Machofabriken som fokuserar på
maskulinitetsnormer. Vi håller även i tjej- och killgrupper ute på
skolor där vi ger eleverna möjlighet att reflektera över bland
annat genus, jämställdhet, sex och självkänsla.
Självklart går det också bra att anpassa passen efter önskemål.
Du hittar oss på: indra.tjejjouren.se
Tel: 073-577 49 51
Mail: sollentunatjejjourotmail.com
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RSCI
Riksföreningen stödcentrum mot incest
Är du eller har varit utsatt för sexuella övergrepp?
I så fall är du inte ensam. Vi är många som har liknande
erfarenheter och vi kan hjälpa och stötta varandra.
På RSCI delar alla erfarenheten av att varit utsatt för sexuella
övergrepp som barn.
Att bryta tystnaden och berätta om det du varit med om är ett
stort och viktigt steg på väg mott läkning.
Det har du chansen att göra på RSCI.
Hos oss kan du dela dina erfarenheter med andra kvinnor som
tror på dig och förstår dig. Att träffa andra med liknande
erfarenheter är en stark upplevelse och en stor hjälp i
läkningsarbetet.
Vi på RSCI lyssnar och tror på dig.
Telefon: 08 – 696 00 95
Mail: jour@rsci.nu
www.rsci.nu
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Nordic Garrison
Organisationen drivs av Star Wars medlemmar och en av deras
verkliga uppdrag är att bedriva välgörenhetsarbeten. Insamling
av pengar men också mycket annat så som att i sann Star Wars
anda ge sig ut i samhällena och förgylla dagen för människor
omkring. Inte bara i Sverige utan även i andra länder.

Vill du lysa upp vardagen för barn, ungdomar och vuxna eller
vill helt enkelt veta mer om denna spännande organisation?

Gå in på www.nordicgarrison.net
Eller kontakta
Thomas Nixon Sverigerepresentant:
9144@nordicgarrison.net
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Army of survivors
Vi är en grupp människor med en sak gemensamt,
vi har alla varit utsatta för sexuella övergrepp som
barn. Just nu är vi 16 kvinnor och 8 män i åldern
20-75 år som valt att bli informatörer i ett viktigt
projekt. Tillsammans bildar vi fundamentet och
expertisen i Army of survivors.
Vårt uppdrag är att informerar och sprida kunskap
inom områdena sexuella övergrepp och dess
konsekvenser. Och samtidigt vill vi berätta om hur
vi trots allt kunde gå vidare och idag leva bra och
innehållsrika liv. Vi framträder på ett annorlunda,
pedagogiskt och konstruktivt sätt med ett
gemensamt syfte. Att minska antalet sexuella
övergrepp mot barn, att ta bort tabun som
omgärdar ämnet och att få så många
människor som möjligt med egna
övergreppshistorier i bagaget att våga
berätta.

http://www.armyofsurvivors.com
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Tack alla som har skrikit för Trasdockan
2012
Atsub (Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn), Busta
Ungdomsjour, Medborgarplatsen, Debaiser, Jonas
Laouini, TYFRI MC klubb, Hopp Hafi, Jonas Paulman,
Nordic Garrison, Stockholm Tjejjour, Sollentuna
Tjejjour Indra, PAcare, RSCI, Atsub Uppsala, ThorBjörn Bergman, Kishti Tomita, Dogge Doggelito,
Dreaming of Space, Modupeh, Antonia Vai, Sofia
Rapp Johansson, Nathalie Niklasson, Timeless ABF
Huddinge, Göran Sten, Barnombudsmannen, Röda
Caféet, Högalidskyrkan, Anna Edelhjelm, Uno
Janhagen, Onspot, Politiker, Victory Print, Karolina
Bergenwall, Malin Gammelli, alla fantastiska
författare, Brottsoffermyndigheten och alla andra
människor som gjort detta projekt möjligt!
Ni är fantastiska och tack för all tid som ni har lagt
ner! Fortsätt att skrika för Trasdockan hela året!
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Egna Tankar
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