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Jag föddes den 21 mars 1970. 

När jag blev större insåg jag att jag var på ett barnhem, det vill säga 
ett hem för barn utan föräldrar. Jag föddes i Bacaus län och 
barnhemmet låg i staden Comanești. Jag bodde på barnhemmet tills 
jag fyllde fem år. Då fick jag flytta till ett annat hem i Bacaus län där 
jag bodde under hela min tid på dagis. Efter det flyttade jag tillbaka 
till Comanești.
 
 Det hände en sak på barnhemmet när jag var sju år gammal 
och jag ännu inte visste något om jordbävningar. Det här året, det 
vill säga 1977, var det en jordbävning i mars. Kvinnorna som 
jobbade på barnhemmet lurade oss att det var en häxa som skakat 
huset för att vi inte hade varit snälla och sovit. Den här händelsen 
passerade och jag flyttades till barnhemmet Târgu Ocna för att gå i 
skolan. Här började jag i första klass. Sedan flyttades jag till Bacau 
för att avsluta min skolgång. Jag lämnade Târgu Ocna för det var ett 
barnhem för pojkar. 
Vi flickor flyttades till ett barnhem i Bacau. I skolan i Bacau stannade 
jag tills jag gick ut åttonde klass. Tiden jag bodde i Bacau var både 
bra och jobbig.

 Det var fint när vi varje sommar åkte på utflykter och läger. 
När vi åkte på läger var alla flickor likadant klädda, som om vi vore 
systrar. När vi var små var vi tvungna att lyssna på lärarinnorna 
eller de äldre flickorna. Om vi inte lyssnade på de äldre flickorna blev 
det bråk och de straffade oss yngre genom att tvinga oss att städa 
deras rum och tvätta deras underkläder och strumpor. 

De gav oss väldigt lite att äta på barnhemmet, men jag klarade mig 
genom att alltid sätta mig vid sista bordet i matsalen. Medan jag gick 
dit tog jag mat från de andra borden som jag passerade på vägen. 
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Om de gav oss en apelsin var vi tvungna att dela den på fyra, eller 
den var snarare redan uppdelad i fyra delar, och vi satte oss fyra 
personer vid varje bord. 

 När vi fyllde år fick alla som fyllde år samma månad ställa sig 
upp i matsalen och alla sjöng ”Mulți ani trăiască” (Vi gratulerar) och 
vi fick var sin godisbit. Kläder och skolmaterial fick vi från staten. 
Vid jul togs det alltid in en gran till aulan, så sjöng vi och läste poesi. 
Sen delades det ut julklappar till oss. I paketet fanns det alltid samma 
saker; en apelsin, en godisbit, ett paket kakor och en liten docka. 

 Jag tyckte väldigt mycket om dockorna och jag sparade dem 
varje år. För mig hade det ingen betydelse om de saknade en hand 
eller ett ben, jag sparade dem i nattduksbordet. När jag gick till 
skolan bäddade jag ner dem och när jag kom hem tog jag med mig 
dem till matsalen, till klassrummet där vi gjorde läxor, till teven... 
etc. 

 När vi gick till teverummet i grupp och satte oss på mattan 
framför teven fick vi inte gå därifrån. Om någon flicka behövde gå 
på toaletten var hon tvungen att räcka upp handen och säga vart 
hon ville gå. När det var läggdags la jag tillbaka dockorna i byrån 
och vi gick och lade oss. När vi skulle sova var det alltid någon av oss 
flickor som sjöng och vi vaggade oss själva till sömns i sängen.

  På morgonen när vi vaknade var det obligatoriskt att göra 
"uppfriskandet", d.v.s. morgongymnastik, i hallen. Sedan gick vi till 
badrummet och tvättade oss, och sedan tillbaka till sovrummet.
Alla flickor var tvungna att bädda sin säng ordentligt, städa rent på 
byrån och klä oss i våra skoluniformer. Efter det gick vi till matsalen. 
Frukosten bestod av en kopp te och två skivor bröd med margarin 
och sylt. Sedan gick vi till skolan. 
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 När vi kom tillbaka från skolan bytte vi om från våra 
uniformer till hemmakläder. Vi gick till matsalen för att äta lunch. 
Lunchen var soppa i en metallmugg och denna bestod av, en tallrik 
med huvudrätten, d.v.s. en potatisrätt eller ris med grönsaker och 
två skivor bröd. Sedan fick vi en efterrätt vilket innebar en paj, fyra 
kakor etc. 

 Livet på barnhemmet var hårt, eftersom vi var tvungna att 
lyssna på lärarna. Vi fick inte gå ut på stan för att se en film eller gå 
på café eller promenera, endast i närvaro av läraren. När det kom 
släktingar och hälsade på de andra flickorna och hade med sig mat, 
så tittade jag alltid och hoppades att det kanske skulle komma någon 
till mig också. Men det hände aldrig.

 Från klockan 16 till klockan 18 gjorde vi läxorna vi hade till 
dagen efter. Efter det lekte vi lite på gården. Sedan gick vi in och 
bytte om till kvällskläder efter att vi hade gjort oss i ordning för 
kvällen i badrummet. Klockan 19.30 gick vi till teverummet där vi 
tittade på barnprogram, dvs. tecknat. Klockan 20 sändes 
"Telejurnal", ett program som det var obligatoriskt att titta på 
eftersom kamrat Nicolae Ceașescu talade. Den som inte lyssnade på 
hans sändningar straffades hårt. På detta vis fortgick mig liv år efter 
år fram till dess att jag fyllde 14 år och skulle börja på gymnasiet. 

 Flickorna som studerade bra, d.v.s. de som hade höga betyg i 
skolan, valde själva gymnasium vid vilket man förväntades studera 
mycket. Jag hade flera intresseområden, jag ville studera på 
vårdprogrammet för att kunna arbeta på sjukhus, men jag var rädd, 
för när jag såg blod svimmade jag. Jag ville även studera på ett 
idrottsprogram eftersom jag sportade mycket, men jag förstod att på 
detta gymnasium fokuserade man mest på sport och inte så mycket 
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på att läsa och studera så jag valde bort det. 

Jag reste runt bland städerna i regionen Bacau. Jag tyckte mycket 
om staden Onești då den var välskött och ren så jag valde ett 
gymnasium med inriktning på kemi och petrokemi. Jag studerade 
fyra år i Onești. 
 Jag kunde inte läsa vidare mer än så, för vi flickor som var 
omhändertagna av staten var tvungna att börja arbeta när vi fyllde 
18 för att kunna klara oss själva. Jag var tvungen att studera på en 
yrkesskola för ett yrke i petrokemi och börja arbeta så fort som 
möjligt. Vid 19 års ålder började jag jobba på fabrik. Det var en kemi 
och petrokemifabrik.

 Vid 20 års ålder gifte jag mig och fick mitt första barn, en 
flicka. Jag har fyra barn tillsammans med min första man; en flicka 
och tre pojkar. Vi kunde inte fortsätta leva tillsammans eftersom han 
tyckte om att dricka och bråka. Jag lämnade honom för att uppfostra 
mina barn på egen hand i lugn och ro utan bråk i familjen. 

 Jag levde med honom i femton år. Jag levde i förhoppningen 
om att han kanske skulle ändra sig, men det hände aldrig. Därför var 
jag tvungen att låta barnen växa upp utan pappa, men jag har hållit 
hans plats och vetat hur jag ska uppfostra barnen så som jag själv 
blivit uppfostrad på barnhemmet utan föräldrar. 

 Det har varit svårt för mig att inte ha föräldrar vid min sida 
och framförallt att aldrig ha haft någon att säga det dyrbaraste ord 
som finns till: ”mamma”. Jag kommer aldrig överge mina barn. Det 
spelar ingen roll hur mycket svårigheter vi kommer möta på vägen. 
Och jag kommer göra allt som står i min makt för att de ska må bra. 
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Efter att jag hade skiljt mig från min första man, träffade jag en 
annan man som ville leva med mig och med mina fyra barn. För 
honom spelade det ingen roll att barnen inte är hans, han har tagit 
hand om dem precis så som en pappa borde. Medan jag var på 
jobbet, var han hemma. Han var både mamma och pappa och tog 
hand om allt i huset och om barnen. 

 När vi började arbeta båda två, gick vi hemifrån på morgonen. 
På eftermiddagen när vi kom hem igen, tog vi hand om hushållet och 
barnen tillsammans. Jag tycker om honom för han är med barnen, 
mina barn, precis som en riktig pappa. Med den här mannen har jag 
inga barn. Vi har velat få en flicka tillsammans, men vi har inte fått 
något barn. När jag blev gravid med honom 2006 var det en stor 
lycka för honom. 

 Det var en svår graviditet. I sjätte månaden, i början av 2007, 
så hände en olycka. I februari fick jag missfall och förlorade det barn 
som var så efterlängtat av oss båda. Läkaren ville rädda mitt liv så 
att jag skulle kunna vara med mina fyra barn, så han rådde mig att 
ge upp graviditeten. Det var väldigt svårt för mig. Jag hade en 
kraftig blödning och när jag vaknade upp igen hade jag redan 
opererats. De hade gjort ett kejsarsnitt. 

 I det ögonblick då jag förstod att jag inte längre bar det 
efterlängtade barnet i min mage, föll jag återigen i koma. Jag vill 
inte ens tänka på dessa mardrömslika ögonblick. Sedan dess har jag 
inte kunnat bli gravid igen. Jag vill fortfarande ha ett barn till, för 
mig spelar det ingen roll hur gammal jag är.

 Låt mig berätta en fin historia för er. Medan jag var gravid 
skrev jag och min mans systerdotter ett brev på datorn tillsammans, 
till ett tv-program. Det här var 2006, jag ville att det skulle bli en 
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överraskning till min mans födelsedag. Vi skrev brevet i augusti och 
jag ville bjuda in honom till teve i november, den 27 november, som 
är hans födelsedag. Men det gick inte vägen och jag slutade tro på att 
vi någonsin skulle bli kallade till tv-programmet. 

 Men ett mirakel hände, mitt i all denna olycka som hände mig 
när jag förlorade det efterlängtade barnet. För medan jag 
fortfarande låg på sjukhus så blev jag uppringd av tv-programmet 
som jag hade skrivit ett brev till å min mans vägnar. De tyckte 
mycket om vår kärlekshistoria och hur han ville leva med mig och 
mina fyra barn

 Vi bjöds in att vara med i tv-programmet som hette ”Din 
Dragoste”, (”Av Kärlek”). Eftersom jag var nyopererad tog de hand 
om allt. De kom hem till oss och filmade och sedan fick vi komma till 
Bukarest för att filma oss och vår kärlekshistoria. Detta mirakel 
kommer jag aldrig att glömma. 

 Åren gick och jag fick inte längre något arbete. Vi lyckades inte 
längre övervinna livets svårigheter.  Pengarna räckte inte och det 
uppstod bråk i hyreshuset vi bor i på grund av detta. Vi bor i en 
hyresetta. Där lever vi fem personer. Äldsta dottern har gift sig och 
hon har ett barn och bor i en annan hyresetta. På grund av de 
växande skulderna var jag och min man tvungna att åka utomlands 
för att försöka hitta jobb. 

 När vi var i Norge arbetade vi som statyer, dvs. vi klädde oss i 
maskeradkläder och stod orörliga för att tjäna pengar. Men när vi 
kom tillbaka till Rumänien, så lyckades vi ändå inte betala av 
skulderna till hyresvärden. Han sa att om vi inte betalade honom 
skulden för hyra, el, värme, vatten och gas så skulle han kasta ut oss 
ur lägenheten. 
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Därför åkte jag och min man till Sverige, för att försöka finna lyckan 
och en gång för alla betala av dessa skulder. Eftersom vi inte kunde 
prata svenska så hittade vi inget jobb och jag blev tvungen att sätta 
mig ned för att tigga och min man spela munspel för att tjäna 
pengar. Trots detta har vi inte lyckats att samla ihop tillräckligt 
mycket pengar för att betala av alla skulder som vi har i Rumänien. 
Därför måste vi stanna längre än vi tänkt och på så vis kan vi inte 
vara tillsammans med våra barn. 

 Det här är första året som vi inte har varit hemma när barnen 
började skolan. Två av våra barn går fortfarande i skolan, två av 
dem har slutat skolan. Jag har fyra barn, en flicka på 24 år, en pojke 
på 20 år som fyller 21 den 11 december 2014 och jag kommer inte 
vara där på hans födelsedag. Jag har också en pojke på 14 år som 
går i åttonde klass och en annan pojke på 11 år som går i femte klass. 

 Det sägs att skolan i Rumänien är gratis, men det är inte sant. 
De tvingar dig att köpa speciella anteckningsblock och böcker. 
Lärarna säger att de är bra för inlärningen. Om du inte har råd att 
köpa dessa böcker så behandlas ditt barn illa och får sämre betyg. 
Därför måste vi, istället för att betala av på vår hyresskuld, också 
betala pengar till skolan för våra barn. 

 Jag har så länge jag kan minnas, och även med min familj, 
alltid bott i ett rum, med badrum och kök. Jag har aldrig haft mitt 
eget hus med många rum där barnen kunnat ha var sitt rum och 
föräldrarna ett eget rum. Även på barnhemmet bodde vi åtta flickor i 
ett rum. Och på gymnasiet bodde vi sex flickor i ett rum, och sedan 
jag gifte mig bor jag fortfarande i ett rum tillsammans med hela min 
familj. 
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Jag är en person som anser att jag har inte haft tur i livet. Varför? 
För att jag skulle vilja ha haft föräldrar vid min sida. Jag skulle vilja 
säga jag de magiska orden ”mamma och pappa”, jag skulle vilja 
studera på universitet och arbeta med sådant jag tycker om.

 Jag skulle vilja ha ett bröllop och få klä mig som brud, ha mitt 
eget hus med flera rum, få många barn och en fin och kärleksfull 
man. Nu har jag hittat denne man, men med min första man var det 
inte bra. Jag är väldigt lycklig över att Gud har gett mig barn och 
jag är stolt över dem. Jag vill inte vara som min egen mamma och 
överge mina barn, bara den dag då Gud kallar mig till sig.

 Jag har glömt att berätta en sak för er: att jag lärde känna min 
mamma när jag var 12 år gammal. Då sökte jag upp henne. Men 
istället för att älska mig slog hon mig. Hon gav sig iväg till stan för 
att handla och lämnade mig ensam i huset för att ta hand om mina 
två yngre bröder. Eftersom jag också bara var ett barn så visste jag 
inte hur jag skulle vakta dem, så då sprang de iväg och lekte. När 
mamma kom hem hittade hon dem inte och skällde på mig. Hon slog 
mig och tvingade mig att sopa hela gården. Hon behandlade mig illa 
och jag bad om att få åka tillbaka till barnhemmet.
Sedan dess har jag aldrig bott med min mamma. 

 1984 hörde jag att en syster till mig hade dött och jag ville vara 
där med dem, men jag var inte välkommen och fick höra att jag inte 
var en del av familjen. Jag kan ännu idag inte säga ordet ”mamma” 
från djupet av mitt hjärta till denna kvinna som övergav mig. Jag 
betraktar henne som min mamma endast utifrån det faktum att hon 
har fött mig. Jag har aldrig velat ha pengar från henne eller saker. 
Jag har bara velat att hon ska älska mig, och att hon ska betrakta 
även mig som sitt barn, inte bara mina bröder och systrar. Även idag 
är jag långt ifrån henne och det känns i mitt hjärta. 
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Jag nämnde tidigare att jag är en person som betraktar jag mig som 
en som inte haft tur i livet. Varför? Jag tackar Gud för att jag tog mig 
igenom mina barndomsår och för att jag har fyra barn och ett 
barnbarn och för att jag till slut träffade en kärleksfull man som tar 
hand om både mig och mina barn, eftersom han gifte sig med mig 
när jag redan hade fyra barn. Jag är ledsen för att vi inte är gifta 
”på riktigt” och att jag inte har fått klä mig som brud. 

 Om jag har tagit mig igenom livet på barnhemmet, för där blev 
jag tillräckligt förnedrad, innebär det att Gud är med mig och 
hjälper mig att ta mig igenom även annan förnedring, vad den är 
må vara. Jag och min man har kommit hit till Sverige för att arbeta, 
inte tigga. Men eftersom vi inte pratar svenska så har vi inte lyckats 
hitta något jobb. 

 Jag skrev in mig på svenska-kurs i augusti i hopp om att hitta 
ett jobb och jag önskar att jag kan få bosätta mig i det här landet 
med min familj. Medan jag sitter och tigger, så repeterar jag orden 
jag lär mig i skolan, eller stickar för att visa folk att jag inte sitter och 
tigger utan mening, att jag vill jobba. Men just nu finns det personer 
som tittar elakt på mig, som svär åt mig, som kör över muggen jag 
ber om pengar i med sin matvagn, eller skriker åt mig eller spottar 
på mig.

 Jag och min man bor i ett tält. I början byggde min man en 
barack av trä och vi bodde i skogen, men för ett tag sedan var vi 
tvungna att flytta till en annan skog. Det här har hänt fyra gånger, 
och till slut orkade jag inte längre flytta och jag grät en hel dag utan 
att vilja det.
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Jag vet inte varför vissa personer inte står ut med oss emigranter 
från Rumänien. Vi betraktas som några tiggande romer, miserabla. 
Men ni ska veta att några av oss, och nu refererar jag till mig själv, 
har gått i skolan, har studerat på gymnasiet med inriktning kemi och 
petrokemi, och jag har jobbat tio år i en kemifabrik. 

 Jag fick sluta på den fabriken eftersom det inte längre fanns 
något att producera. Jag har också arbetat som vårdbiträde och 
tagit hand om barn och gamla och jag har arbetat som butiksbiträde 
i en affär. Det spelar ingen roll för mig att jag är utbildad, jag kan 
jobba med vad som helst. 

 Med tanke på att jag alltid har tyckt om psykologi och att 
arbeta med människor och lära känna dem och deras tankar och 
kunna hjälpa dem, så kan jag fortfarande stå ut med den förnedring 
människor utsätter mig för medan jag sitter och tigger. Jag kan inte 
säga hur mycket mer jag tål, kanske kommer Gud ge mig mycket 
hälsa och styrka för att ta mig igenom alla olycka och förnedring jag 
har fått ta emot.
 
 Dessa tankar om mitt liv är i stora drag, det finns mycket mer 
att berätta men då behöver jag mer tid. Jag vet inte hur länge till jag 
kommer stanna i Sverige, för jag och min man vill åka hem till våra 
barn och tillbringa julhelgerna tillsammans med dem. Det gör 
ingenting att vi inte kommer ha pengar till mat och presenter till 
barnen. Det enda som betyder något är att vi får vara tillsammans. 
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