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M eya är dock lite konfunderad då hon direkt efter lek-
tionen tvingas ”välja” att gå på toaletten tillsammans 
med fritidsledaren Tobias för att hennes resurs Maria 

är sjuk. 

Tobias är inte bara som namnet kanske avslöjar en kille utan en 
kille som inte känner henne tillräckligt för att förstå hennes ord 
för Stopp min kropp. Han har inte heller gått kurs i Bliss så hur 
mycket hennes motoriskt utmanade fingrar än fumlar på blisskar-
tan för att peka på stopp och kropp så tar blåsan snart över. När 
valet står mellan att kissa på sig inför klassen och gå in på toalet-
ten med Tobias så blir valet Tobias. 

Samma vecka får jag en push från Infomentor där skolans gym-
nastiklärare kräver att vi föräldrar uppmanar våra barn att duscha 
efter gymnastiken nu när de kommit in i puberteten. Ingenstans 
kan vi föräldrar fylla i vilka av skolans personal som vi föredrar 
ska tvåla in och torka dem. Det verkar som det är en självklarhet 
att barnen gör det själva.

Helgen som följer har Meya övernattningsparty. Ett fnissigt tjej-
gäng som ska bada i poolen, käka godis och dygna. Då assistenten 
är sjuk är jag en i gänget, eller… jag inser snabbt att något har 
ändrats sen sist, alla tjejer vrider och vänder besvärat på sig. De 
försöker skyla sina knoppade kroppar och ber mig tillslut att läm-
na badrummet. De kan hjälpa Meya. De är inte längre bekväma 
med mig trots att jag är tjej, en mamma som känt dem hela livet 
och torkat dem i rumpan. Jag undrar om fritidsledare Tobias hade 
fått stanna....

Medan jag väntade på att de skulle blir klara roade jag mig med 
att försöka räkna ut hur många händer utöver våra som föräldrar 
(assistenter, lärare, resurser, hab-team, läkare) som vandrar över 
Meyas kropp jämfört med resten av de fnittriga tjejerna eller 
Meyas ett år äldre syster. Jag slutade räkna vid 50. Jag vet ju inte 
hur det är med alla kompisarna men jag stannade vid mina och 
barnens pappas när det gäller Enya, Meyas syster.

I samma takt som hormonerna rusar i Meyas pubertala kropp 
gör tankarna det i mitt huvud. Ska fritidsledare Tobias byta binda 
eller tampong efter sommarlovet? Vad är bäst, lämna henne och 

den första finniga pojkvännen själva utan att hon kan säga stopp 
eller fysiskt visa hit men inte längre när det går lite för fort eller 
för långt, eller ska mina hjälpande händer vara där ifall hon mister 
sin assistans. Eller kan jag kanske ringa in fritidsledare Tobias?

Det är fantastisk att stolta Sverige lär våra barn om integritet re-
dan i så unga år. Men lika fantastiskt att den rätten magiskt för-
svinner om du har en motorik som kräver andras händer eller 
saknar förmåga att tala som alla andra. 

Det är kanske att gå för långt att säga att det är samma ”val” ett 
gatubarn gör när de bjuder ut det enda de äger, sin kropp, för ett 
mål mat men Stopp min kropp är inte en självklarhet ens för alla 
barn i skenheliga Sverige.

TEXT: CARINA PAHL

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg: 
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Tjejerna kommer hem från skolan med mantrat Stopp min kropp ringande 
högt och tydligt. Du äger rätten till din kropp och vem som ska ta på den. 
Det är till och med okej att säga nej till mormorskramen får jag höra även 
om du precis fått en peng eller present.

Björn Jönsson

Stopp Min Kropp 

Carina Pahl

Skolan kan bocka av integritetsarbete  
och uppfyllandet av barns speciella behov  
på en enda förmiddag.  




