
BARN I SVEIIIGE
N'yss lästc jag Pcr Garthons bok Bam i Sverige.

Resultatet blev att en påträngande fräga oupp-
hörligt dyker upp:

- Lever de svenska bamen i ett u-land?
Enligt Per Garthon är så gott som varje barn i

Sverige mer eller mindre utsatt för misshandel, van-
r,ård, miljöskador, försummelse, skadlig frihet, för-
tryck, undemäring, trångboddhet etc.

Stoltheten över vår svenska barirarniljö faller
som ett korthus. Välfärdssveriges bevis för att bar-
nen inte lider nöd smulas sönder ett efter ett.

Boken utdelar den ena smockan efter den andra.
Med sting i samvetet måste man erkänna, att Per
Garthon sätter fingret på örl-rma punkter. Med sting
i sarnrretet minns man den gången ens egen ettåring
brände sig på ugnsluckan eller när sju-åttaåringen
gick till skolan utan ordentlig frukost, visserligen
därför att han inte vill åta den hälsosamma gröt
man försökt tillreda, men i alla fall . . .

Att jag läste boken på en bussresa mellan Grana-
da och Malaga, med bilden av en liten barstjärtad
unge dinglande på sin tiggande mors, en spansk zi-
genarkvinnas arm envist fastnitad på näthinnan och
oupphörligt pårninnande on den otroliga nöd och
det armod, som vidlåder barn i större delen av värl-
rlen, ger mig ingen rått att försvara eller ursäkta de
rnisstag och det förtryck, som enligt Per Garthon
vidlåder svenska barn. Han säger i sitt företal till
boken2 "Bdrn i Sverige är en bok om jwst barn i So.te-

rige - betrahtade t'rån den svenska vä|t'ärdsborgens
anspråbsniaå." "H är gäller det att leva bra eller
bättre, d ä r gäller dct dtt överhuvwd tdget över-
lcad."

Man måste med sl<ammens rodnad på kindema
erkänna att Per Garthon har rätt i det mesta han
säger om svenska barns situation.

En gång blir man harmsen på honom. Det år
när han säger, att det vid er-r undersökning visade
sig att 391 ungdomar av 4.400 angav att de var
hemma veckans samtliga sju kvällar. Dessa måste
ha kapitulerat för föräldramakten ! Finns det då inte
ett enda hem i Sverige där barnen verkligen har det
så bra att de trivs och vill vara där, därför att de

trivs rned och tycker orn sina föräldrarl
Vad är nu orsaken till alla dessa misshälligheter

i förhållandet barn-föräldrar-sarnhälle i Sverige.
Enligt Per Garthon: Den oinskränkta föräldramak-
telr.

Föräldrar betraktar bam som äsodelar och be-
handlar dem därefter.

Flemnret är föräldrarnas elact lilla rike, diir cle ut*
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övar sin makt över små, försvarslösa, rättslösa in-
divider, helt utlämnade till sina upphovsmakares
godtycke. Bamen, vilka bildar en stor Brupp,, är den
enda grupp utan organisation bakorn sig.

E,tt hem är en plats där fred och endräkt råder,
där de olika medlemn-rarna vilar, rekreerar sig och
njuter av varandras sällskap, få.r kärlek, örnhet och
omvårdnad. Ett hem är tyr,ärr också ofta en plats
där makt utövas och då ofta för maktens egen skull,
kamouflerad av termer som uppfostrarl, kärleksfull
aga etc. E,tt herl år ofta en plats där nervösa, stres-
sade föräldrar låter sina besvikelscr och svagheter gå

ut över barnen. Och hur skall man kunna anklaga
dessa stackars förälcirar? De har ju ingen utbild-
ning för vad de håller på med, inga riktlinjer finns
att följa. Det är sämrc beställt med utövare av barn-
uppfostran än rned bilförare. Ingcn får ge sig ut i
trafiken utarl körkort, men ansvara för små nrcd-
rr.ränniskor får n-ran bara man har sexueli kapacitet.

Samhället är också en syndabock. Det låter barn
utsättas för orättvisor. De till;lts födas rned ojärn-
lika char-rser och gå ut i livet under olika förutsätt-
ningar. De är helt beroende av vad föräldrarna kau
ge dem eller inte kan ge dem, vad dessa karr göra
eller inte göra för dern. Samhället gör för litet för
barnen. "Kornmunalgubbama" år för det mesta
"gubbar" i ordets råtta betydelsc. De har glömt hur
det var att ha barn. De ordnar bättre n-red parkc-
ringsplatser än lekplatser.

Vad kan nu göras för att bryta denne onda cirkel?
Pcr Garthon godkänner inte de lösningar på pro-

blenret sonl Irittills L.lreseutcrats irv persoller, sonr

uttalat sig i ämrrct. FIan tycker, att de är för rnerl-
lösa: "Vänlighet, hör'lighet, hänsyr-r" är inte tillräck-
ligt.



Iiöriilclrrrnraktcrr nriistc Lrry'tas !

Irör:ilclrar är ju nränniskor he lt utarl utbildning
för sin uppgift att onrhiinclerta och fornra blivande
samhiillsnredborg;rrc. Dc är intc kapabla att besitta
all clenna n-rakt. Iröräldrarnas alhn;rkt måste krossas.

Sarnhällct måstc få nlera insyn i fanriljen. Bamet
ruråstc få någon sor.n för dess talan, som träder upp
till dess försvar och sonr inte tiliåtcr det finna sig
i all slags behandling.

Men ett monopol frlr intc ersättas med ett annat.
Föriildrarronopolet får inte bytas mot statens. En
nralitbalar-rs måste komrna till stånd z "Vid en jämn
maktbalans mellan tv-å stormakter bar dcn lilles
riitt störst cbanscr att kornmd till sin rätt."

Men eftersorn föräldramakten redan är för stor.
måste alltså statens makt ökas.

Författarcn för f ranr konkreta förslag till hur
n"raktbalansen skall kunira förverkligas. Bl. a. lika
rätt för alla barn, kunskap, föräldraskola, totalför-
bud mot aga, effektivare hälsokontroll.

Givetvis kommer ett ramaskri att höjas från
många håll, när det "heliga föräldraskapet" hotas,
r-rär samhälleliga åtgärdcr blir obiigatoriska. Att låta
sir.ra bam gå i lekskola eller "kindergarten" är po-
pr.rlärt och t. o. m. överklassn-rässigt, rnell om det
skullc bli obligatorium för alla barn att gå i detta
slags skola blir det genast tal om tvång och intrång
i familjens frihet. Föräldrarna tänker då oftast på
sin cgen frihet; att bestämma över sitt barn. Sam-
hällcts och föräldrarnas önslnir-rgar borde alltid gäl-
la barncts bästa.

De obligatorisk;r åtgärder som författaren föreslår
måste alltså införas försiktigt och successivt, men det
rnåste alltid ställas kraa pi att åtgärderna vidtas.

"l'{ågctn form ao sanktioner måste tillgripas mot dem
som vägrar - nlen om ,nd,n går varligt t'ram i bör-
jan leommer inte många att trilskas. fu[an kan tänka
sig, att små böter drabbar de motsträoiga, men t'ram-
t'ör allt kan rnan tänka sig, att vägran att deltaga i
cn obligatorisk t'öräldraskola blir en aarningssignal
tilI sambället: hu.r är läget egentligen i det bem-
ntet?" "Men det viktiga mcd ett obligatoriurn är ändå
inte sanktionerna mot de t'å sorn inte eill vara med,
utdn dtt det inncbär att en viletig princip slås fast:
för dtt iå ba hand om barn är man skl,ldig att ha
ctt minirnttnl. av kunsleaper om hur barn t'wngerdr."

Per Garthons fiirslag verkrrr vettisa och brir och
framför allt riittr-nätiga och kan framtidens bam och
den svenska befolkninsen uppnå mera lycka, trygg-
het clch harrloui genor-l-r att clessa försl:rg realiseras är

Barn i Sverige

rle allt stöd värda. Men progranr"net och schenrat,
metoderna och utbildr-ringsrutinen måste ju utformas
av någon. Om nu detta skall göras av för detta
ändarnål anställda och avlönade personer, finns det
då någon garanti för att dessa skulle kunna finna det
rätta och för barnen och mänskligheten bästa, när
det gäller r-rågot så känsligt, individuellt betingat och
ansvarsfullt som att forma mär-rskligt r-rraterial. De
som skall ha detta ansyar år ju i grund även de en-
ciast f. d. barn kanske föräldrar men framför allt
människor med dessas brister och ofullkomlighet.
Och var finna de metoder och riktlinjer som är till-
förlitligt användbara för den oräkneligt nyanserade
skala som mänskligheten utgör? Kan det inte bli
friga om ett fåtals ansvar för en stor firassa i stäl-
let för som nu ett fåtals ansvar för ett fåtal?

Hjördis Levin

Barn i Sverige. Av Per Gartbon. Tribunserien, Bok-
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Från
Ulfåsa "Man vill bara önska att denna

fina bok måtte finna många lä-
sarg."

L.-C. Calltoro i
Södcrmanlandi Nvh.t.t
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