David Eberhard
hur Barnen
tog Makten
”Jag som fyrabarnsmamma använder David Eberhards böcker
som en Bibel.”
Magdalena Graaf
”Enligt mig så borde de öppna varje riksdagsmöte med högläsning
ur någon av David Eberhards böcker.”
Paolo Roberto
En debatterande och underhållande bok om curlingpappor, tigermammor och om hur barnen blev kungar i vårt Bolibompaland…
I dagens samhälle har ordet uppfostran nästan kommit att bli ett
skällsord. Barnen ska inte indoktrineras, utan man ska ”möta barnen
på barnens” villkor. Experter av olika slag påtalar för oss hur vi ska
göra för att ta hand om våra barn. Det gemensamma för dessa experter är att de varnar för allt möjligt. Eller att de har ideologiskt präglade
uppfattningar om vad som är rätt och fel förklädda till vetenskaplig
argumentation. Men vad vet vi egentligen om hur vi ska uppfostra
barnen? Ganska lite, och bristen på överensstämmelse mellan varningar och fakta är snarare regel än undantag.

Om författaren
David Eberhard är psykiater,
sedan 2010 chefläkare på
Prima Vuxenpsykiatri vid
Danderyds sjukhus och författare till de uppmärksammade
I trygghetsnarkomanernas land,
Ingen tar skit och Normalt?
Han debatterar, provocerar och folkbildar,
ofta med humorn
som vapen.
David Eberhard
bor i Stockholm
och är pappa till
sex barn.

Hur barnen tog makten handlar om hur vi kommit att uppfostra barn.
Om man ens får göra det. Hur kunde vi hamna i en situation där ordet
uppfostran nästan blivit ett skällsord?
Samtidigt som vi inte får säga emot barnen så varnar vi dem för allt.
Den överbeskyddande föräldern har kommit att bli idealet. Inte konstigt eftersom experter berättar för oss hur sköra barnen är. Vi får veta
hur man ska göra för att de inte ska ta skada. Vad man ska skydda dem
från och vad man inte får säga. Detta stundtals in i minsta detalj så att
det nästan är omöjligt för dagens föräldrar att göra rätt.
Barn är tåliga varelser. De är gjorda för att överleva vedermödor som
vida överstiger dem som de kommer att bli utsatta för i dagens samhälle. Så ta det lugnt. Genom att ignorera de flesta så kallade experter
blir ni förmodligen både lugnare och tryggare föräldrar. Och barnen
kommer att klara sig alldeles utmärkt utan samhällets pekpinnar till
föräldrarna. Exakt hur man väljer att uppfostra sina barn är sannolikt
mindre viktigt. Men genom att följa en del råd om vad man faktiskt
vet kan barnuppfostring bli mycket mindre ångestfyllt för föräldrarna.
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Därför ger jag ut Hur barnen tog makten:
”Få – om ens några – frågor engagerar som de som gäller barn och hur i hela världen vi ska
bidra till att göra våra ungar till bra människor! David Eberhard är själv pappa till sex barn.
Och han är psykiatriker. Han borde veta!” Annika Bladh
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