MADD, ett nätverk för drabbade
MADD - Mothers Against Drunk Driving är ett
stödnätverk för dig som mist en anhörig till följd
av rattfylleri, eller själv skadats. I USA där nätverket först startades är det ett av de största i landet.
I Sverige drivs MADD av MHF – Motorförarnas
Helnykterhetsförbund.

MHF:s egen nollvision
Varje dygn kör cirka 12 000 förare rattfulla i Sverige.
Alkohol i trafiken orsakar cirka 60 dödsfall varje år.
Dessutom skadas tusentals svårt. Ingen ska behöva
uppleva den smärtan och sorgen! Noll döda måste
vara målet. Därför har vi i MHF formulerat vår egen
nollvision: ”Ingen ska dö av rattfylleri”.

Hos MADD kan du träffa andra som drabbats av
rattfylleri. Här kan du få prata av dig och hitta gnistan
till ett nytt liv efter förlusten. MADD etablerar nya
mötesplatser, till exempel slutna facebookgrupper
och nätverksträffar där drabbade kan utbyta
erfarenheter. MADD finns till just för dig och andra
drabbade i din närhet. Välkommen.

Våra medlemmars stöd och engagemang leder till
ökat fokus på rattnykterhet, vilket innebär att fler
överlever, och färre skadas svårt i trafiken. Men det
finns fortfarande mycket arbete kvar att göra för att
minska mänskligt lidande genom att göra trafikmiljön säkrare för dig och dina nära och kära. Bli
medlem i MHF och stötta vårt arbete.

Kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter:

MADD Sweden
0765-48 97 17 madd.se

mats.sjoo@mhf.se

MHF – INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI
08-555 765 55 mhf.se info@mhf.se

”Sjukvården sa till oss
att Byron knappast

kommer att överleva”

Byron, 7 år, blev påkörd av en
rattfyllerist och var nära att
dö. Han fick en stor hjärnskada
och är beroende av personlig
assistans dygnet runt.

Vi har haft många jobbiga perioder. De fem första åren
drömde jag mardrömmar om olyckan varje natt och vaknande gråtandes. Det som gör att vi orkar är kärleken till
familjen, att vi stöttar varandra.
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Det var i Vårby gård 2005. Jag och min väninna var ute
och gick med våra barn. Vi skulle gå över ett övergångsställe. Mina två söner – Byron och Andreas hade sprungit
före. Då kom det en bil i hög hastighet och plötsligt
hörde vi en smäll.

Byron hade en stor blödning i hjärnan. Sjukhuset sa till
oss att han knappast kommer att överleva. Allt var så svart
under den här tiden och det kom ständigt olika besked.

Olyckan har drabbat hela familjen. Byrons två småbröder var fem och två år när olyckan skedde. De har fått
ta mycket ansvar och är mycket måna om sin storebror.
Byron går alltid i första hand. Jag och min man turas om
att ta hand om honom på nätterna.

Idag är Byron 20 år. Han drabbades av en stor hjärnskada
som har gjort att han är rullstolsburen, har förlorat talet,
är spastisk och har epilepsi. Byron är beroende av personlig
assistans dygnet runt.

”Det står mellan liv och död hela
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tiden. Byron kan bli svårt sjuk
av en förkylning. Innan man har
hämtat sig från en motgång, då
kommer det en ny.

”

rivat

Vi var på sjukhuset i flera månader, med tiden gjorde
Byron framsteg. Jag är utbildad sjuksköterska och en dag
bestämde vi oss för att ta hem honom.
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När vi hittade Byron var han helt borta, han andades inte.
Jag bara skrek. Jag tänkte att jag skulle vända på Byron.
Då kom det fram en man och tog tag i mig och sa: ”Du
ska inte vända på honom.” Den mannen räddade antagligen livet på Byron. Det konstiga är att mannen inte finns
med i några polispapper. Både jag och min väninna såg
honom. Jag tror att det var en skyddsängel som talade till
mig.

Byron är jätteglad, mjuk och positiv. Han deppar aldrig
ihop, han är en person som ger energi, inte tar. Byron tänker på alla andra jämt, han är väldigt omhändertagande.
Idag läser Byron det individuella programmet på gymnasiet. Han gillar att vara med familjen och att gå i skolan.
Byron målar och har haft konstutställningar. Familjens senaste tillskott är Byrons hundvalp Ezio, Byron älskar djur.
Som mamma känns det jättesorgligt att tänka på allt
Byron förlorade i och med att olyckan skedde.
Rattfylleristen som körde på Byron smet från olycksplatsen. Mannen dömdes till sex månaders fängelse för olovlig
körning.
Berättat av Byrons mamma Susanne och Byron
Avendaño Lillkvist

