Föräldrar manas skriva på Gillbergs protestbrev
Information, uppmaning eller påtryckning?
Föräldrar och barn som har ingått i adhd-forskningen i Göteborg har fått färdigformulerade protestbrev att skriva
under. Breven kommer från forskargruppen och ska returneras till Christopher Gillberg.
Frankerat svarskuvert har bifogats.
Den som skriver under meddelar sin vägran att acceptera Kammarrättens dom som ger sociologen Eva Kärfve
och barnläkaren Leif Elinder rätt att granska forskningsunderlag. I breven finns bland annat följande
formulering:Jag accepterar under inga omständigheter att dessa data kommer att lämnas ut till de två namngivna
personerna.
Det är under våren 2003 som föräldrar och barn (nu 32 år) som deltagit i göteborgsundersökningen har
kontaktats per telefon och därefter fått protestbrevsmallen per post. Bifogad är också en kopia på den skrivelse
som Riksförbundet Attention och Riksförbundet Autism inkom med till universitetsledningen i början av mars.
Forskarna ringde upp
- Jag blev uppringd av en kvinna som sade att hon hette Anna Gillberg och att hon varit med när jag och mitt
barn deltog i undersökningen i slutet av 70-talet, säger en förälder, vars barn också har fått den förtryckta
skrivelsen.-Hon sade att information skulle komma med posten, att det fanns något att skriva på, om jag ville.
Carina Gillberg heter en av läkarna som har varit med från undersökningens start. Hon vill inte svara på några
som helst frågor, men det råder knappast något tvivel om att forskarna är avsändare, eftersom ingen annan har
tillgång till namn och personuppgifter.
En av de frågeställningar som Carina Gillberg hade tillfälle att kommentera är hur man har sett på risken att
breven skrämmer upp adressaterna. Till exempel med tanke på en formulering i skrivelsen från riksförbunden, att
vi är djupt oroade för de konsekvenser Kammarrättens dom kan få för de enskilda personer som ingått i studien.
En annan fråga är om man är medveten om att samtalen och breven kan uppfattas som påtryckning. I
undersökningen finns självfallet många föräldrar och barn med stor tacksamhet till och respekt för läkarna i
forskargruppen.
En tredje frågeställning är om Gillberggruppen hoppas på att trots Kammarrättens dom slippa lämna ut material.
Men om domen skulle kvarstå, kan den förhoppningen vara ett högt spel med den oro som definitivt finns.
Den felaktiga uppfattningen att granskning skulle innebära att alla, journalister, vem som helst, skulle få insyn i
materialet är redan utbredd. En av 32-åringarna i projektet uttalade sig för en tid sedan för TV 4 och varnade för
att ens värste fiende skulle kunna få tillgång till känsliga uppgifter. I GöteborgsPosten har Christopher Gillberg
själv jämfört en granskning med att slänga ut aidssjukas journaler på gatan.
Nej, forskargruppens olika utspel verkar knappast ägnade att lugna oroliga föräldrar och barn. Men en annan
central fråga är vilka eller vad som skulle kunna lugna forskargruppen som verkar märkbart plågad av
situationen.
Vad man säkert vet, utan deras svar, är att Gillberggruppen vill aktivera en påtryckarlobby och att
brevkampanjen har skett utan universitetsledningens vetskap.- Det här känner jag inte alls till, säger rektor Bo
Samuelsson, som inte ville kommentera innan han talat med närstående medarbetare och jurister.
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