Insidan- för dig som är barn– transkribering
Berättare: Fler än 30 000 barn och unga i Sverige har en mamma eller pappa i kriminalvård.
Det här är en sajt för de barnen, men också för fler som vill veta mer.
Filuren är barnens kompis, som visar vad som händer på Insidan.
Barn: Ibland kanske du saknar din mamma eller pappa, samtidigt som du är arg eller besviken.
Det är okej att känna så.
Berättare: Barnen får veta hur en dag på ett häkte eller fängelse kan se ut. De får också träffa
personer från Kriminalvården som tar hand om föräldern, som Marcus.
Marcus: Hej, jag heter Marcus och jag jobbar som kriminalvårdare. Jag träffar din förälder väldigt
ofta. Ibland är jag så tidigt på fängelset att det blir jag som säger god morgon och väcker din
förälder.
Berättare: Det finns tydlig information om hur barnen kontaktar sin förälder, hur ett besök går till
och om andra som kan ge stöd.
På insidan finns John och Natalie, de berättar hur det kändes när de var små och deras föräldrar
satt i häkte eller fängelse
John: När jag var fyra år åkte min pappa in i fängelse.
Natalie: När det var dags för frigivningen, så minns jag allra mest att han äntligen skulle kunna
komma på en skolavslutning.
Berättare: Barnen kan skicka in sin egen berättelse, kanske vill de berätta för andra.
Bella: Till pappa. Pappa jag saknar dig! Det är en kille som pussas med mamma och hon vill att
jag ska kalla honom för pappa. Men jag vill inte det. Kan inte du komma snart? Bella
Berättare: Att ha en förälder som är misstänkt eller dömd för ett brott, väcker ofta många frågor.
På Insidan får barnen veta mer om Kriminalvården. Står det ingen barnen vill veta kan de skicka
in sin fråga. Det här är en sajt för barn med förälder i häkte, fängelse eller frivård.
Så att barnen kan förstå hur det är på Insidan.

Länk till filmen
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