Interview med forfatteren – kan frit bruges af pressen!
Hvad er et mælkebøttebarn i din optik?
Mælkebøttebarnet er det barn der på trods af svigt, mistillid og manglende støtte kommer op i de små
glimt af forståelse og kærlighed, det bliver vist.
Hvad har børnene allermest brug for fra pædagogerne?
De vigtige glimt af forståelse og anerkendelse, som barnet ikke får fra sine forældre, skal I som pædagoger,
lærer o.lign. kunne give. Uden jeres indsigt i det unikke barn, jeres tillidsskabende kontakt og kærlige
omsorg, bliver de udsatte børn ikke nået.
Hvor svigter pædagogerne og andre oftest?
Ingen mennesker svigter bevist. Som fagpersoner skal I også varsomt træde frem med den overbevisning
både mod mælkebøttebarnet og dets forældre. I skal følge jeres mavefornemmelse helt derud til, at I med
jer selv ærligt kan sige, at I har gjort jeres bedste. I skal være det tavse barns røst, det sårede barns
beskytter og turde handle som forældrene skulle have gjort. Frem for alt: vis tydeligt barnet, at jo man kan
godt stole på nogle voksne! Jo tidligere et barn indser det, jo hurtigere kommer det i blomst.
Hvor er du i dit liv i dag?
Jeg er mælkebøttebarnet i blomst, der har fået langt mere end nogen turde love mig, opnået mere end jeg
troede, jeg var i stand til og nyder det familieliv, jeg ikke troede eksisterede. Det er meget vildt at opleve
overvældende interesse for mit tabubelagte liv, som jeg har holdt skjult i over 40 år. Nu har jeg rykket
tæppet væk under mig selv, og jeg er sat fri til at blomstre. Nu drømmer jeg om at andre kan bruge min
historie og se værdien i, at vi lærer at åbne op og stå ved hvem vi er.
Om bogen
’Mælkebøttebarn i blomst’, ISBN 978-87-996917-1-5 - selvbiografi af Tina M.-L. Campbell som selvudgiver
Format 170x240 mm, 200 sider
Udgav ’Mælkebøttebarn i blomst’ som e-bog d.13.3.14. Den sælges på Saxo.com til 99,95 kr. og som
papirbog d.8.5.14. der sælges via www.campbell.dk hvor der også ligger anmeldelser fra fagpersoner og
private samt uddrag, presse, billeder og nyheder. Vejledende pris er 249,95 kr. også ved den lokale
boghandler. Dog sælges den også fra forskellige faglige bogklubber til særlig bogklubpris. Bogen blev
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Hvem er forfatteren?
Tina M.-L. Campbell, f. 1972, vejleder og coach (på Aalborg Universitet 2003-2015), foredragsholder og
underviser samt skribent inden for emner som behandlersamspil for mælkebøttebørn og kronisk syge, et liv
med hiv, livskvalitet kontra handicap, hjælperordning, etc. Har startet eget firma fra september 2015 med
salg af bog samt undervisning og foredrag.

