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Hon vill förbättra villkoren för ensamstående föräldrar och
deras barn

Christina Olsson har varit tillförordnad generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar under
våren. Nu fortsätter hon ytterligare ett år. Hon tycker att den idéburna sektorn kan spela en stor
roll i arbetet med att förbättra villkoren i samhället. Själv engagerar hon sig för ensamstående
föräldrar och deras barn.
Hur länge har du varit medlem i Makalösa Föräldrar?
– I tio år, jag gick med efter en separation. Jag har varit aktiv i Lunds Makalösa Föräldrar och har
deltagit i flera utbildningar som har arrangerats av Sveriges Makalösa Föräldrar. I två år har jag varit
med i riksstyrelsen, sista året som vice ordförande.
Varför blev du medlem?
– Jag såg orättvisorna i samhället som drabbar ensamstående och behövde stöd och råd av andra i
samma situation. Makalösa Föräldrar har även gett mig flera nya vänner. Och nu när mina barn är
större, 19 och 23, hinner jag engagera mig mer.
Vad vill du förändra?
– Det finns många orättvisor i samhället och jag vill gärna påverka villkoren för ensamstående
föräldrar och barn. Om vi vill ha en förändring, måste någon driva den. Den idéburna sektorn och
Sveriges Makalösa Föräldrar kan spela en stor roll i det arbetet.
– Jag anser att barn med separerade föräldrar ska ha samma villkor som alla andra barn i samhället.
Samhället behöver utvecklas i takt med sina medborgare.
Vilka villkor är viktiga att ändra på för ensamstående?
– Vårdnadskonflikter skulle till exempel inte behöva finnas om samhället hade satt in rätt stöd tidigt.
Därför kommer vi att med start i höst satsa på kurser för ensamstående föräldrar i vår regi, under
namnet Skilda vägar. Vi vill också stötta lokalföreningarna och familjenätverken i deras arbete. De
fungerar som självhjälpsgrupper i praktiken, det är fint att se vilket stöd medlemmarna får av
varandra. Det är också viktigt för barnen till ensamstående föräldrar att träffa andra barn i samma
situation. De känner sig ofta ensamma och utanför.
Vad gör du på din fritid?
– Jag går på dans varje lördag med min treåriga dotterdotter. Min dotter är också ensamstående.
Har du någon dold talang?
– Jag har jobbat som överdomare på hästtävlingar och växte upp på en bondgård, så jag kan plocka
en höna.
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