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Här finns Sveriges Makalösa Föräldrar på Internet!
Hemsida: www.makalosa.org
Vårdnadsfred: www.vardnadsfred.se
Föräldrakoll: www.foraldrakoll.se
Twitter: http://twitter.com/Makalosa
Facebook: http://www.facebook.com/makalosa
MyNewsDesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_makalosa_foraldrar
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Är vi alla makalösa?
Makalösa Föräldrar har under flera år genomgått mindre
och större förändringar. Det är egentligen inget konstigt,
för en intresseorganisation. Men med tanke på vad som
erbjuds – på lokal plan möjlighet till gemenskap och på
nationell nivå krav på bättre villkor – vill jag väcka frågan:
varför i all världen består vi inte av 50 000 medlemmar?
Eller kanske t.o.m. 100 000 medlemmar? Det finns 250
000 ensamföräldrar i Sverige, åtminstone hälften skulle
antingen vara intresserad av att i ett nätverk kunna finna
gemenskap, avlastning, råd och stöd eller vilja arbeta för
att bl.a. få höjt underhållsstöd, billigare familjerådgivning
m.m.
Makalösa Föräldrar är summan av varje enskild
medlem. Organisationen börjar från och utgår från
det faktum att det finns ensamföräldrar som av olika
skäl väljer att dels fortsätta betala medlemsavgiften och
dels fortsätta ses. Och orsakerna till att vilja fortsätta
ses varierar, naturligtvis hos varje enskild medlem men
också för varje enskild mötesplats. En del vill främst
hitta på roliga aktiviteter med sina barn och andra
ensamföräldrafamiljer. Andra tycker det är viktigt att gå
samman för att försöka förändra något som upplevs som
fel. Och mellan dessa skäl finns det tusen orsaker till.
Efter en viss tidsperiod tar den lokala mötesplatsen en
mer fast form, och det blir till ett familjenätverk, och
senare till en lokalförening. Och dessa familjenätverk
och lokalföreningar behöver fokusera på främst de lokala
förutsättningarna och de lokala behoven, för fortfarande är
det ju önskan hos varje enskild medlem att gå samman och
organisera sig som är i fokus. Därför faller det sig naturligt
att det efterhand utkristalliserar sig en riksorganisation.
Inte för att den därmed ska ta täten, fastställa målen
och leda. Utan för att det är logiskt att upprätta en
central verksamhet, som kan fokusera på regionala och
nationella skeenden, beslut och verksamheter. Så att
lokalföreningarna och familjenätverken kan ägna sig åt det
som är kärnan och grunden: fortsätta skapa mötesplatser
för enskilda medlemmar, så att de kan mötas.
På nationell nivå blir det naturligt att just
riksorganisationen syns. Det faller sig också naturligt att
det blir den som leder denna verksamhet som syns. Men
detta ÄR ju inte Makalösa Föräldrar. Om det är något som
4 | Makalösa Föräldrar

ÄR Makalösa Föräldrar,
så är det årsmötet.
Det är där de absolut
viktigaste besluten tas.
Därför hoppas jag att
så många medlemmar
som
möjligt
har
möjlighet att komma
till årsmötet 27-28
april i Stockholm.
Jag hoppas också att
så många medlemmar
som möjligt bestämmer
sig för att under det
kommande
halvåret
åtminstone berätta om
Makalösa Föräldrar för
några ensamföräldrar i deras släkt, vänkrets, grannskap,
skola osv. Medlemsavgiften är 200 kr/år, det är en rätt
blygsam avgift trots allt. Och kanske det t.o.m. finns
medlemmar som kan tänka sig att ta en bunt tidskrifter,
foldrar eller flyers, och lägga i väntrummet på BVC
eller vårdcentralen eller dela ut dem till sådana de vet är
ensamföräldrar. Som ni ser har vi lagt ner mycket resurser
på detta nummer, och vi hoppas du som håller tidskriften
i handen ska känna att det är en tidskrift väl värd att dela
med sig av! Ju fler vi blir, desto mer makt får vi!
Makalösa Föräldrar finns till för ensamföräldrar, men i
själva verket är organisationen till för makalösa barn! Det
handlar trots allt om barnen. De barn som idag i Sverige
inte lever ihop med sina två föräldrar (och fortfarande
är det så att den absoluta majoriteten har två föräldrar,
oavsett om dessa två lever ihop eller ej) är i minoritet.
¼ av Sveriges alla barn bor inte med båda sina föräldrar.
Så när barnens kompisar på fredagseftermiddagen pratar
om att de ska äta pizza hemma med mamma och pappa
eller åka och bada i äventyrsbadet på söndag med mamma
och pappa, så är verkligheten för just dessa barn något
annorlunda. Det kan vara så att de just på fredagar byter
hem, så på morgonen sa de hejdå till mamma och vet att
snart kommer pappa och hämtar upp. Eller så kan det vara
så att de nästan alltid tillbringar sina fredagskvällar med
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mamma, medan de kanske tillbringar varannan vecka
med pappa.
Vad vi tänker på när vi t.ex. säger att du som förälder
som inte bor med barnets andre förälder är ensamförälder,
är inte att du ska se dig som mindre värd eller som
något misslyckad. Vad vi tänker på är att det för den
¼ av Sveriges alla barn ändå fortfarande är en ”något
annorlunda” situation, eftersom ¾ av barnen lever i en
kärnfamiljssituation. Många av dessa barn tänker kanske
inte ens på att deras fredagskvällar ser annorlunda ut.
Skönt! Men det finns barn som gör det, och som därmed
inte känner sig ”som andra”. Och det finns fortfarande
personal på skola och dagis som idag, år 2013, behandlar
eller värderar föräldrar (och därmed deras barn) något
annorlunda eftersom det är ensamföräldrafamiljer. Och
det finns idag fortfarande en signifikant större risk för
dessa barnfamiljer att hamna i ekonomisk och social
utsatthet. DET är vad vi menar när vi säger att Makalösa
Föräldrar är till för – och behövs – för barn, som inte bor
tillsammans med sina båda föräldrar.
Makalösa Föräldrar vill se ett samhälle där även
enföräldershushåll lever utan ökad risk för ekonomisk
och social utsatthet och där barn som inte bor med
båda sina föräldrar inte känner sig avvikande eller
annorlunda. Makalösa Föräldrar vill också, genom
hjälp till självhjälp och egen-makt, erbjuda möjligheter
för ensamföräldrafamiljer att skapa, utveckla, engageras
i och stärkas av lokala nätverk och mötesplatser. Vi
åstadkommer detta genom att dels regelbundet informera
om och kräva utveckling i ensamföräldrapolitik, av
politiker och beslutsfattare, och dels bistå i arbetet att
skapa lokala mötesplatser.

Vi har under årens
gång synliggjort behovet
av ökad barnomsorg på
obekväm arbetstid, av
ökat underhållsstöd,
av behovet av fler
resurser
för
att
skapa
vårdnadsfred
och av ett aktivt,
förebyggande
arbete
mot
barnfattigdom.
Men vårt arbete är
långtifrån färdigt, vi har
inte uppnått ett samhälle,
där
ensamföräldrafamiljer
lever på lika villkor som
kärnfamiljen.
Det
finns
fortfarande barn, och föräldrar,
som av olika anledningar och på
olika sätt hamnar i en ekonomisk
och social utsatthet, till stor del på
grund av att barnets föräldrar inte
bor tillsammans. Och det accepterar
inte vi.

Generalsekreterare & fil dr Sophia Lövgren
Följ gärna vårt senaste nytt:
http://www.makalosa.org/medlem/aktuellt/
Alternativt anmäl dig till vårt nyhetsbrev:
nyhetsbrev@makalosa.org

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamföräldrar, och deras barn. Vi samlar och stärker
ensamföräldern och synliggör ensamförälderskapet genom politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. Vi
erbjuder meningsfulla verksamheter för våra medlemmar genom våra lokalföreningar och familjenätverk i hela
Sverige.
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Tema Vårdnadsfred & Jämställt Föräldraskap

Sätt barnen i centrum vid
vårdnadstvister!
Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar intensivt och ständigt med att på olika sätt försöka främja
vårdnadsfred framför vårdnadstvist. I detta nummer är vårdnadsfredens problematik belyst från
olika perspektiv. Hur kan vårdnadstvister förebyggas? Vad finns för verktyg?
av generalsekreterare Sophia Lövgren, ursprungligen publicerad i Newsmill
Vårdnadstvister är symptom på något som inte fungerar,
både på individnivå och på samhällsnivå. 50 000 barn är
varje år med om att deras föräldrar separerar. Varje år är ca
7 000 av dessa barn föremål för vårdnadstvister i domstol.
(Denna siffra har ökat med ca 60 procent under åren
2006-2010.) Vårdnadstvister innebär i alla situationer ett
obarmhärtigt slöseri. Det är slöseri på mänskliga resurser,
vilket gäller förstås båda föräldrarna men även släkt och
vänner, som dras in i konflikten.
Att dag ut och dag in, i många fall flera år, vara indragen
i ett ständigt gräl, tär på en vuxen människa något
oerhört. Det är också ett samhällsekonomiskt slöseri:
en vårdnadstvist kostar ca 200 000 ¬– 300 000 kr. Men
framför allt är det ett känslomässigt trauma, för barnet.
Vi kan nog inte ens förstå vad en vårdnadstvist faktiskt
gör mot ett barn. Traumat i sig själv kan också riskera att
upprepas, när barnet i sin tur är vuxen, om han/hon inte
fått tillfälle att bearbeta upplevelsen.
En separation kan för de vuxna vara jobbig, smärtsam,
frustrerande, hotfull, kaotisk och sorglig. För ett barn
innebär troligtvis en separation fler och djupare känslor av
det ovannämnda. För många barn är föräldrarna balansen
och grunden i deras liv, och det är självklart för dem att
deras föräldrar ska vara tillsammans för alltid.
När det blir uppenbart att för alltid inte längre gäller,
vänds ett barns liv upp och ner. Enligt forskning fördubblas
risken för psykiska besvär eller beteenderubbningar hos
barn efter en skilsmässa. Dessutom finns det ökad risk
att barn som vuxna upprepar sina föräldrars destruktiva
relationsmönster, vilket innebär att långdragna
vårdnadstvister kan pågå generation efter generation.
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Många länder jobbar aktivt med att både lindra och
förebygga vårdnadstvister, och det går att konstatera
att det inte är helt enkelt. I USA finns det försök
med familjekoordinatorer, som fungerar som en slags
”terapeut med rätt att döma”, och försök med utbildning
till separerade föräldrar. I Norge arbetar de aktivt med

1.
Möjliggör för intresseorganisationer att kunna
erbjuda praktiskt stöd
2.
Låt familjerätt, domstolar m.fl. myndigheter bli
mer aktiva aktörer (som genuina medlare)
3.
Kompetensutbilda alla delaktiga professioner i

Andra symptom barn kan uppvisa under och efter en
vårdnadstvist är känslor av skuld. Barn försöker (som
vi vuxna) rationalisera och förklara det som hänt, och
förklaringen till en separation kan bli att det är barnets
fel, en fruktansvärt destruktiv upplevelse.
Vårdnadstvister sker oftast på individnivå när föräldrar
har en överrepresentation av utländsk härkomst, snabb
familjebildning, instabil familjebakgrund, låga inkomster,
missbruksproblem, kriminalitet, psykisk ohälsa och
nylig livskris. (Annika Rejmer, Lunds universitet) En
vårdnadstvist går naturligtvis att förebygga, särskilt
vad gäller gediget, effektivt och målmedvetet arbete på
samhällsnivån. För att kunna skapa den bästa möjliga
modell, kan det vara en god idé att dels titta på vad
som prövats och dess utfall och dels titta på möjliga
kombinationer.

Att förstå vad som är söndrigt
Vårdnadstvister är ett symptom på något som är trasigt,
och för att förebygga och minska antalet vårdnadstvister,
behöver vi bli bättre på att laga det som är trasigt. Det
som är trasigt är alltså kommunikationsproblem mellan
föräldrar, i kombination med en värdekonflikt (t.ex.
religiösa eller kulturella skillnader, förekomst av hot
och våld eller missbruk). Myndigheter behandlar ofta
en vårdnadstvist som en intressekonflikt (t.ex. praktiskt
umgänge, semesterplanering, barnets boende, hämtning
och lämning). Konkret så lagas inte det som är söndrigt
utan föräldrar lämnas i sticket, där barnet blir den som
blir lidande.
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Foto: Dreamstime

medling, en metod som flera kommuner i Sverige har
anammat.
Nu finns det vare sig statistik eller forskning som på
ett säkerställt sätt kan fastställa exakt vilka verktyg som
behövs för att kunna undvika en vårdnadstvist. Det vet
vi, och vi påstår oss därför inte sitta inne med någon
lösning som gäller alla fall. Men vi vågar påstå att vi
tror oss veta vad vi behöver satsa på, för att i någon mån
kunna förhindra att vissa vårdnadskonflikter urartar till
inflammerade och komplexa vårdnadstvister. Vi föreslår
tre konkreta lösningar som det är möjligt att snarast
förverkliga, och som vi anser saknas:

2013 | 1

området ”vårdnadstvister”

Möjliggör för
intresseorganisationer att kunna
erbjuda praktiskt stöd
Nyblivna föräldrar bör erbjudas en föräldrakurs efter
att barnet fötts, som på ett ambitiöst sätt kan tackla
risker för vårdnadstvister, vad gäller ovan angiven
överrepresentation hos föräldrarna. Erbjudna kurser
och stödgrupper hos en intresseorganisation gör att
det känns mindre utsatt och hotfullt. Denna satsning
måste naturligtvis ske i samverkan med kommuner
och landsting. Låt även erfarna intresseorganisationer
Makalösa Föräldrar |
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i samverkan med kommuner och
skolor få erbjuda stödgrupper för
barn vars föräldrar separerar.

i mål om vårdnad, boende och umgänge, som regeringen
skulle utarbeta till ett konkret förslag? Utarbeta snarast ett
konkret förslag!
Det handlar dock inte bara om en medveten
kompetenshöjning för dessa hands-on-professioner.
Alla professioner som möter föräldrar behöver bli
medvetna om vikten av jämställt föräldraskap (t.ex. delad
föräldraledighet) som förebyggande mot både separationer,
enskild vårdnad och vårdnadskonflikter. Det gäller alltså
t.ex. barnmorskor, förskolepersonal, skolpersonal och
socialsekreterare.

Utbildade kontaktpersoner hos
intresseorganisationerna kan också
bli externa medlare, det gäller t.ex.
om det finns religiösa eller kulturella
skillnader mellan föräldrarna, då
en välutbildad, målmedveten och
professionell medlare kan hjälpa till
att överbrygga dessa skillnader.

Låt familjerätt,
domstolar m.fl.
myndigheter bli mer
aktiva aktörer (som
genuina medlare)
Samarbetssamtal är i dagens modell
enbart en möjlig lösning för de intressekonflikter som
finns. Eftersom vårdnadstvister oftare handlar om en
värdekonflikt, behöver samtalen utvecklas. Vi önskar
också en mer medveten satsning på de samarbetssamtal
som erbjuds. Ofta är det socialsekreterare, inte t.ex.
barnpsykologer eller relationsterapeuter, som är
samtalsledarna.
Ofta använder man också ingen särskild utprövad
metod. Vi hävdar att för att kunna ansvara för dessa
samtalsgrupper, behövs rätt profession, som är utbildad
och legitim makt, för att kunna utgå från en värdekonflikt.
Dessutom behövs regelbunden kompetensutveckling,
t.ex. i juridik, barnpsykologi och rättssociologi. Dessa
samarbetssamtal antecknas inte heller, så det finns ingen
möjlighet att säkerställa att de varit till gagn för barn och
föräldrar. Vi behöver aktivt utveckla evidensbaserade
metoder! Vi menar att dessa samarbetssamtal har möjlighet
att bli en förstahjälp till alla separerande föräldrar, om de
används mer medvetet.
Skapa ett starkare nätverk och en bättre samverkan
mellan socialtjänst, familjerätt och tingsrätt, t.ex. genom
ett Barnahus, för att på så sätt kunna bli mer effektiva.
Genom dessa satsningar finns det också möjlighet till fler
8 | Makalösa Föräldrar

SCB:s statistik
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målgruppsanpassade interventioner, och till att (äntligen)
börja identifiera och differentiera målgruppen, något som
fortfarande inte gjorts utförligt. Låt handläggningsprocessen
få ett helhetsgrepp, utmärkas av samverkan och progression
och kvalitetsäkras!

Kompetensutbilda alla delaktiga
professioner i området
”vårdnadstvister”
Vi skriver ovan att det saknas evidensbaserade metoder
att använda för att förebygga vårdnadstvister. Vi kräver
snarast en utveckling mot en mer seriös och vetenskaplig
hållning, från kommunernas, domstolarnas och
regeringens sida! Samarbetssamtal och alla andra möjliga
samförståndslösningar behöver utvärderas. Samtalsledarnas
utbildning behöver ses över. Dessutom behöver domare
kompetensutveckling, bland annat i den helt nya uppgiften
de fått i att verka för samförståndslösningar.
Flytta generellt perspektivet i en vårdnadstvist från
”föräldrars rätt” till ”barnets rätt”. Föräldrar som är i
konflikt med varandra har inte alltid förmåga att skilja på
sina egna och sitt barns behov. Vi undrar vad som hänt med
riksdagsbeslutet från 2006 om att barn ska få eget biträde
1 | 2013

Antalet vårdnadstvister fortsätter enligt Statistiska
Centralbyrån att öka, för åttonde året i rad. Enligt
Domstolsverkets statistik inkom hela 5 316 tvistemål
om vårdnad till landets tingsrätter 2011. Det innebär en
fördubbling av antalet mål jämfört mot år 2004. Bakom
tingsrätternas siffror finns omkring 8 000 barn vars
föräldrar har så svårt att komma överens att deras bråk
avgörs i domstol.
Den vanligaste åldern för ett barn att vara med om en

Antalet vårdnadstvister har fördubblats
från år 2004 till år 2011.
separation är mellan 1 och 4 års ålder. Föräldrar med
högre utbildningsnivå och högre ålder har lägre risk
för att separera. Vart femte barn är folkbokförd med
en ensamstående förälder, 80 procent av dessa med sin
mamma. Dock bor många av dessa barn (viss statistik säger
en tredjedel) växelvis hos båda föräldrarna. Dessutom
syns i folkbokföringen inte en styvförälder, som bor med
den ensamstående föräldern och dens barn. barn med en
ensamstående förälder är oftare ensambarn.
Barn med samkönade föräldrar ökar men utgör
fortfarande mindre än en procent av det totala antalet
barn i Sverige.

Therese Ström
Advokatbyrå
Advokatbyråns vision är att Du som klient skall känna
Dig personligen bemött, väl omhändertagen och att
Ditt ärende handläggs professionellt.
Advokatbyrån handlägger främst ärenden inom:
- Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge och
underhåll)
- Ekonomisk familjerätt (bodelning, bouppteckning,
boutredning, arvskifte, testamente och gåvohandlingar)
- Socialrätt (LVU-ärenden och LSS-ärenden)
- Brottmål (uppdrag som målsägandebiträde, särskild
företrädare för barn samt offentlig försvarare).
Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar har som
en unik och värdefull medlemsförmån en kostnadsfri
rådgivningstimme hos Advokat Therese Ström. För
att erhålla medlemsförmånen kontakta kansliet (087201413).

Therese Ström Advokatbyrå
Skomakargatan 32
111 29 Stockholm
08-40025791
www.advokatstrom.com

Källa: SCB
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Vårdnadstvister har inte
mamman som ständig
vinnare
Vårdnadstvister har endast förlorare, inget annat. Ibland hävdas från vissa håll att mammor ”vinner”
tvisten, bara för att de är kvinnor. Det finns ingen som helst statistik på det, utan har blivit en myt,
som bara är förödande i arbetet för att förebygga tvister och skapa jämställt föräldraskap.
av generalsekreterare Sophia Lövgren
Som nationellt erkända ”vårdnadstvists-forskaren” Annika
Rejmer också visat i sin forskning, dömer domstolar ofta
utifrån ett rättvisetänk, som tyvärr inte alltid gynnar
barnet. Barnet har naturligtvis rätt till båda sina föräldrar,
men det betyder inte alls att gemensam vårdnad därmed
är barnets bästa.
Sanningen är snarare att det är rätt svårt att få ensam
vårdnad, och det kan tyvärr vara rätt svårt för föräldrar
vars barn är utsatta för hot, kränkningar, våld och
övergrepp att få rätt. Istället är det alltför vanligt (i dessa
fall!) att föräldrar, oftast kvinnor, anklagas för att sabotera
umgänget mellan barnet och den andre föräldern. För
inte så länge sedan (1 februari 2013) skrev ordförandena
för ROKS (Angela Beausang), SKR (Carina Ohlson) och
Män för Jämställdhet (Tomas Wetterberg) en debattartikel
i Brännpunkt SvD om just ett sådant tragiskt fall (se länk
längst ner).
I detta fall blev det, som även hänt tidigare, att
vårdnadshavaren för att skydda sina barn bodde på skyddad
adress, och samtidigt hade press på sig att uppmuntra en
nära och god kontakt med den andre föräldern, vilket
fick till följd att barnen abrupt och troligtvis traumatiskt
tvångsförflyttades till den förälder som dömts för att ha
misshandlar mamman.
En annan myt handlar om att föräldrar (mammor)
vinner på att flytta långt bort, för att de därmed får ensam
vårdnad. Hitintills har Sveriges Makalösa Föräldrar inte
träffar på någon förälder som valt att flytta över halva
Sverige, ”bara för att vinna”. Det handlar ofta om väldigt
många faktorer, och domstolarna bör naturligtvis utröna
10 | Makalösa Föräldrar

ordentligt vad som är barnets bästa. Och i många fall görs
nog också detta.
En tredje myt handlar om vilka par som hamnar i
vårdnadstvist, där det många gånger definitivt inte handlar
om ”jämlika personer” som strider, utan om kvinnor som är
genuint rädda för barnets andre förälder. En polisanmälan
som läggs ner i brist på bevis, är inte detsamma som en
anmälan om något som aldrig hänt, utan just något som
inte går att bevisa. Vilket inte alls är särskilt konstigt, då en
stor andel av hot och våld mellan ett par sker hemma eller
åtminstone inte med alltför många åhörare.
Och vi vet också andra fakta från t.ex. Annika
Rejmers forskning, där bl.a. tvistande par ofta bildat
familj mycket snabbt, att ena eller båda föräldrarna har
utländsk härkomst, att de själva kommer från en instabil
familjebildning, att deras nuvarande liv utmärks av låga
inkomster eller svag förankring på arbetsmarknaden, och
ofta kombinerat med missbruk, psykisk ohälsa och/eller
kriminalitet. Utöver separationen har det också inträffat
något allvarligt (våld, missbruk, arbetslöshet, otrohet osv,)
ett-två år innan vårdnadskonflikten.
Det finns flera kompetenta familjerättsjurister som
hävdar att för barnets skull, för hens frid och ro enligt
Barnkonventionen, kan det vara bättre att (åtminstone
för en period) en förälder har vårdnaden och en förälder
har umgänget. Vårdnadshavaren är skyldig att samverka
till en god relation med den andre föräldern, och är det
genomförbart och förenligt med barnets bästa, finns det
ingen som helst anledning att tro att vårdnadshavaren då
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Foto: Dreamstime

skulle försöka sabotera detta. Snarare tvärtom, eftersom
missbruk kan leda till förlust av vårdnaden.
Det är dags för en förändring av handhavandet av
vårdnadstvister, inte minst för barnets bästa! Som
Annika Rejmer lyft fram handlar det om två helt olika
konflikter, som behöver behandlas på två helt olika sätt.
Antingen handlar det om intressekonflikter, som kan
handla om föräldrars tid med barnet, barnets boende,
semesterplanering, ekonomi osv. Eller så handlar det
om värdekonflikter, som rör olika uppfattningar om
föräldrarnas omsorgs- eller samarbetsförmåga. Det kan
då röra sig om t.ex. barnets hälsa, religiösa/kulturella
skillnader, missbruk, hot eller våld osv.
Medan intressekonflikter mycket väl kan lösas med
samarbetssamtal och medling, så kan värdekonflikter
sällan göra det, utan här behövs ett domstolsavgörande.
Även om domstolen naturligtvis ska beakta föräldrarnas
rättigheter och rättssäkerhet, måste barnets bästa vara en
tydlig utgångspunkt. Utgångspunkten i värdekonflikter
bör inte vara gemensam vårdnad, åtminstone inte under
rådande situation. Den önskade utgångspunkten blir
istället ett hinder i de fall där en förälder kämpar för att
skydda barnet eller sig själv mot en annan förälder, som
2013 | 1

lever på ett sätt som inte är till ett barns bästa eller där det
förekommer hot, våld eller andra övergrepp.
”Vem som helst” hamnar inte i en vårdnadstvist. Barnets
bästa är inte alltid gemensam vårdnad. Tvistande föräldrar
vill inte alltid sina barns bästa. Detta är provocerande
sanningar, som domstolar, socialtjänst m.fl. helst vill
blunda för. Och därför reds inte de underliggande
problemen ut. Problemen kvarstår, och den kompromiss
som skapats (dvs. den ibland påtvingade gemensamma
vårdnaden), för att kanske övertyga omgivande vuxna att
problemen ska försvinna (utan konflikthantering, utan av
sig själv), raseras ofta, då samma föräldrar mycket väl kan
tvista om vårdnaden flera gånger i domstol under barnets
uppväxt.
Sveriges Makalösa Föräldrar kräver att domstol,
socialtjänst, familjetjänst, familjerådgivning m.m. tar sitt
ansvar för att våga se till barnets bästa och våga ställa de
jobbiga frågorna. Vi välkomnar de separationsteam som
startat i några kommuner, och kan bara hoppas det inom
kort kommer att finnas i varje kommun (ingen kommun
är ju förbjuden att själv starta sitt eget separationsteam).
Dessa traumatiska och dyrbara vårdnadstvister kräver
experter med gedigen kunskap om sociala och psykologiska
förlopp och kriser, och som har rätt kompetens för att
genomföra och analysera barnsamtal. Vi arbetar också
för tillsättandet av familjedomstolar samt kommunala
barnombudspersoner, som tillvaratar endast barnets
intressen. Detta kräver vi för att vi ser till barnets bästa.

Rekommenderad läsning
Barn
ska
inte
behandlas
såhär:
http://tiny.cc/rwmjuw
Biträdande jurist Lena Wiström (Advokatbyrån
Zeijersborger & Co.), Newsmill.com
Advokat Therese Ström har även skrivit flera
artiklar i vår tidskrift, maila kansli@makalosa.org
för pdf-fil eller gå till vår hemsida.
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Annons i Makalösas tidskrift

Vill du också annonsera i vår tidskrift? Du,
som seriös företagare med produkter eller
tjänster som på något sätt riktar sig mot
föräldrar och barn, är varmt välkomna att
för en låg kostnad rikta dig till våra läsare!

Felaktig text i den tryckta
upplagan!
Artikeln på s. 10–12 i den tryckta upplagan av
tidningen trycktes felaktigt – vi beklagar!
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Vi hoppas vi inom detta arbete kan knyta närmare
samverkan med Dig, då vi gärna vill ta tillfället i
akt att erbjuda våra läsare seriösa och professionella
företagstjänster, t.ex. familjeterapi, coaching samt
meningsfulla fritidssysselsättningar. Självfallet vore
det också särskilt glädjande för oss om vi då också
kan erbjuda våra läsare förmånliga rabatter. Nedan
finner du en prislista för annonsering i vår tidskrift.
Av olika skäl kommer vi i år enbart att publicera
två nummer 2013, men dessa två nummer ska vara
på över 40 sidor samt i fyrfärg. Priset gäller därmed
annons i båda nummer!
Våra läsare är inte bara våra medlemmar, dvs.
ensamföräldrar runt om i hela Sverige, utan vi
skickar även vår tidskrift till våra stödmedlemmar,
som bl.a. är kommuner, familjerådgivningar, BVC/
MVC samt privatpersoner, samt till nationella
beslutsfattare och politiker.
Våra annonspriser är:
- 1/2 A4 sida: 3 000 kr
- 1/4 A4 sida: 2 000 lr
- 1/8 A4 sida: 1 000 kr
Ca 3 000 ex med spridning i främst Stockholm,
Göteborg, Umeå, Falun, Malmö, Lund, Helsingborg,
Norrköping, Örebro, Västerås, Jönköping.
Tillgänglig pdf-fil som bl.a. sprids till ca 4 000
prenumeranter i nyhetsbrev och ca 2 000 på bl.a.
Facebook.
För mer information: kansli@makalosa.org
Tel: 08 - 720 14 13
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Alla vinner på ett jämställt
föräldraskap
av Hanns Boris, ensamstående pappa och debattör

Det blev inte fifty-fifty den här gången heller. Inte ens
25% av föräldradagarna togs ut av en pappa förra året. Av
de pappor som haft åtta år på sig att ta ut föräldradagar
så har var tionde inte tagit ut en enda. Detta trots två
dedikerade pappamånader och jämställdhetsbonus. Tittar
man på statistiken över separationer blir skillnaderna
mellan män och kvinnor ännu större. Åtta av tio barn som
lever med en ensamstående förälder har sitt huvudsakliga
boende med sin mamma. När sen en vårdnadstvist måste
avgöras i domstol och ensam vårdnad döms ut är det i nio
av tio fall mamman som får ensam vårdnad.
Samtidigt duggar diverse rapporter tätt som visar på
skillnader mellan män och kvinnor. Exempelvis är det
nästan dubbelt så vanligt för en kvinna "mitt i livet" att
vara sjukskriven på grund av psykisk ohälsa än vad det är
för en man. Kvinnor får dessutom oftare och mer ingående
frågan om sin familjesituation vid anställningsintervjuer
än män. Som om detta inte vore nog presenterade SEB
nyligen en rapport som visar att en familj som delar lika
på föräldradagarna tjänar mer pengar än en familj som
låter den med bäst inkomst arbeta hela tiden. Med andra
ord föll argumentet om att det är ekonomin som styr
föräldrarnas val av uttaget av föräldradagar.
Då är attityden till föräldraskapet en mer trolig
förklaring till de stora statistiska skillnaderna. Medan en
mamma ses som en självklar ansvarstagare för familjen
måste en pappa bevisa att han duger och bli godkänd.
Detta innebär att medan mammor tar ett större ansvar
för familjen, för att det förväntas av dem, väljer papporna
själva hur mycket ansvar de vill ta. Därför anser jag det
är viktigt att jämställa föräldraskapet i grunden och mina
förslag sammanfattas i tre punkter:
1. Förenkla registreringen av vilka det är som är
föräldrar till ett barn. Att det ska ske på socialkontoret
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med två vittnen, om föräldrarna inte ingått äktenskap
då ingen registrering behövs alls, är både otidsenligt
och rättsosäkert för barnen. Låt det istället ske på MVC
i samband med inskrivningen, eller absolut senast
vid ankomsten till BB, för alla blivande föräldrar. Låt
dokumentet bli juridiskt bindande.
2. Låt föräldraskapet avgöra det juridiska ansvaret över
barnet. Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige
har endast mamman som vårdnadshavare från början.
En tydligare värdering av föräldraskapet är svår att finna.
Låt det juridiska ansvaret för barnen följa föräldraskapet
istället för äktenskapet och låt det vara giltigt redan från
registreringen av föräldraskapet.
3. Jämställ de ekonomiska systemen för föräldrar. Att
barnbidraget enbart går till mamman och endast kan
delas om båda är överens om det oavsett var barnet bor
är en tydlig värdering av hur samhället ser på ansvaret av
barnen. Dessutom bidrar bostadsbidragets regelverk, där
barnets mantalskrivning påverkar storleken på bidraget,
till helt onödiga konflikter om barnen mellan separerade
föräldrar.
Hela samhället måste vara med och förändra
attityderna till föräldraskapet. Alla från arbetsgivarna,
politiker, och personal inom offentliga verksamheter som
kommer i kontakt med barn och föräldrar. Män måste
motiveras till att själva ta ett större ansvar för familjen
och kvinnorna måste låta mannen göra det. Att män och
kvinnor får samma villkor i sitt föräldraskap och värderas
som lika värdefulla för barnet från samhällets sida är en
förutsättning för att uttaget av föräldradagarna ska delas
mer lika mellan mammor och pappor.
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Separationsteam: en statlig
satsning
År 2011 slutfördes den s.k. Särlevandeutredningen,
Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete
för barnens skull (SOU 2011:51), där det bl.a. föreslogs
tvärprofessionella insatser för att stödja både föräldrar och
barn i samband med en separation. Socialstyrelsen, som
fick uppdraget att genomföra en förstudie kring förslaget,
föreslår nu att tio kommuner startar försöksprojekt med
så kallade separationsteam. Till dessa separationsteam
kan föräldrar som ska eller är i färd med att separera
vända sig, för att få stöd, råd och information. Ett
separationsteam bör betraktas som en samverkansform
där olika myndigheter gemensamt kan erbjuda familjer
ett samordnat stöd och insatser med utgångspunkt från
det regelverk och det uppdrag som gäller för den ordinarie
verksamheten.
Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en
samverkansmodell, som utgår från en helhetssyn på
familjen samt barnets bästa. Syftet med verksamheten ska
vara att förebygga, eller mildra, konflikter mellan föräldrar
och främja ett fungerande föräldrasamarbete i frågor som
rör föräldraansvar och omsorg om barnet. Målet bör vara
att så långt möjligt försöka minska de skadeverkningar
som föräldrarnas konflikter kan få för barnet, och bidra
till att barnet får en god och trygg relation med båda
föräldrarna.
Separationsteamet ska ha en samordnare och en
företrädare för barnet, och helst som minimum bestå
av familjerättssocionom, budget- och skuldrådgivare,
barnpsykologisk kompetens, juridisk kompetens
samt familjerådgivare/terapeut. Detta för att sociala,
psykologiska, juridiska och ekonomiska frågeställningar
ska kunna beröras. Ett sådant team är naturligtvis bra,
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men generalsekreterare Sophia Lövgren tycker det finns
skäl för att reagera.
- Självfallet behöver
separerande föräldrar
i en konflikt gediget
stöd, bestående av ett
professionellt nätverk!
Det finns inga som
helst tvivel på det, och
det är ju förstås extra
glädjande med förslag
på
företrädare
för
barnet; något Sveriges
Makalösa
Föräldrar
fört fram under flera
år. Men Socialstyrelsen
själv reflekterar över två
potentiella hinder.
Foto: Dreamstime
Dels rör det balansen
gentemot myndighetsutövningen, där ett separationsteam
ska upplevas som ett frivilligt alternativ men där det
självfallet fortfarande trots sekretess och tystnadsplikt
finns kvar anmälnings- och uppgiftsskyldighet.
Dessutom är det ju tänkt att främst familjerättssocionomer
ska identifiera dessa familjer, vilket självfallet skapar
vissa citationstecken kring frivilligheten, och därmed
också kring äktheten i att på djupet vilja ha hjälp av
separationsteamet.
Och dels rör det oklarheter kring hur vissa
kompetensbehov ska mötas. Denna försöksverksamhet
beräknas kosta ca 27 mkr, utan eventuella familjerådgivare
m.fl., och det är inte helt självklart att alla kommuner kan
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Sjövikens
Lägergård
bistå med ”ett komplett separationsteam”. Faran är då
förstås att föräldrar erbjuds stressade och överbelastade
separationsteam, som riskerar att göra konflikten värre.
Sveriges Makalösa Föräldrar välkomnar varmt
Socialstyrelsens förslag på försöksverksamhet, men
hoppas på att minister Maria Larsson bemöter de
hinder som Socialstyrelsen flaggat för, genom att stärka
denna viktiga verksamhet med frivilliga insatser, något
som Sophia Lövgren ser som ett unikt komplement.
- Det kommer finnas föräldrar som av olika skäl räds
dessa separationsteam för dess inneboende skyldighet
att anmäla, vid misstanke om att barn far illa. Ser vi på
forskning kring vårdnadstvister, är det inte heller något
helt ovanligt att dessa föräldrar även innan konflikterna
levt i olika former av social och ekonomisk utsatthet.
Och i de situationerna kan en frivillig verksamhet
upplevas som mindre hotfull.
Det är inte alls fråga om att denna verksamhet, t.ex.
i form av självhjälpsgrupper och stödgrupper, på något
sätt ska ersätta professionell expertisledd verksamhet.
Snarare är det så att den typen av verksamhet istället
kan upplevas som mindre hotfull, och därmed kan
vara ett första steg i vägen mot att söka och få hjälp.
Om inte annat visar vår studie kring vårdnadstvister
hur viktigt trygghet kan vara för föräldrarna. Och för
barnens bästa handlar det i de fallen om att föräldrarna
behöver söka hjälp – inte var de söker den.

Mer information om separationsteam finns
på sidan:
http://tiny.cc/hexotw
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Vinterbonat för 26 gäster. Sommarboende 48 gäster
• Fantastiskt läge direkt vid Gålsjön
• Egen badbrygga och vedeldad bastu
• Roddbåt och 2 kanoter ingår
• Stort kök, utrustat för 48 pers. Trådlöst wlan
• Huset är uppvärmt med vattenburen sjövärme
• Självhushåll. Kurser, läger, fester m.m.

Bäddar totalt i båda husen: 48
Huvudbyggnad: totalt 26 bäddar
Gårdshuset: totalt 22 bäddar
Avstånd till Stockholm ca 130 km
Avstånd till Eskilstuna 40 km
Avstånd till Katrineholm respektive Flen= 25 km
Hör av dig för att få exakt besked om tillgänglighet.
Se prislista och bokningsregler på hemsidan.
Med vänliga hälsningar/Claes & Bibbi
Tel: 0157-92031
Mobil: 070-3623603
Västra Granhed, Sjöviken, 641 97 Katrineholm
Hemsida: http://www.granhed.com/
Makalösa Föräldrar |
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Pappor med
våldsproblematik

Minska antalet dödade kvinnor i relationer fyllda av våld med större kunskap och bättre verktyg!

av Sandra Karlsson

På sistone har debatten om kvinnor som mördats av sina
män eller ex.män tagit ny fart, och det är naturligtvis bra
att dessa fruktansvärda tragedier belyses, då mer medveten
kunskap och lämpliga förebyggande insatser måste vara
ett steg på vägen för att minska dessa brott.
Sveriges Makalösa Föräldrar blir ofta kontaktade av
skrämda kvinnor, som förtvivlat undrar vad de ska göra,
när de känner att de myndigheter de vänder sig till inte
tror dem eller hjälper dem. Många kvinnor har berättat
om hur handläggare m.fl. själva blivit skrämda och inte
vågat vara tydliga i sitt myndighetsutövande.
Vårdnadstvister är ofta ett inslag i den terror som
kvinnan tvingas utstå, och Sveriges Makalösa Föräldrar
ser ett stort problem i att så lite resurser läggs på att
både förebygga och lösa en pågående vårdnadstvist.
Det är ofta traumatiskt för barnen, och inte minst en
dyr samhällskostnad då en värdnadstvist kan kosta flera
hundra tusen kronor.
Med särskilt utbildade handläggare, tillika domare,
med barnets bästa för ögonen och med kunskap om det
hot som kan förekomma, så kan kanske samhället sänka
antalet fruktansvärda slut på mångårig relation fylld av
hot och våld. Senare års forskning tyder på att våldsamma
pappor med framgång kan behandlas, när papparollen
- med dess ansvar - är i fokus. Därför kan just själva
processen med vårdnad och umgänge vara en lämplig väg
att gå, när det gäller att hjälpa föräldrarna, både den som
blir hotad och slagen och den som hotar och slår.
- Vårdnadstvister är inte en intressekonflikt, mellan
två likvärdiga partners, som tyvärr ofta myndigheterna
ser dem. Det är snarare en värdekonflikt, där det
handlar om något som anses vara rätt eller fel, där
barnets bästa är i fokus. Ofta handlar det också om hot
och vålds problematik, och myndigheter behöver vara
mer insatta, mer närvarande och tydligare, konstaterar
generalsekreterare Sophia Lövgren: De föräldrar som

Gothia Fortbildning erbjöd i samband med
publiceringen av en bok (Pappor med våldsproblematik)
en utbildningsdag med samma namn. Sveriges Makalösa
Föräldrar var där.
På senare tid har det vuxit fram en önskan om
att pappor ska ta mer plats i barnens liv med stöd i
forskning, politisk vilja och globala trender. De fördelar
man sett med att båda föräldrarna ägnar sig åt omsorgen
för barnen är att barns psykiska utveckling och sociala
förmåga gynnas med två engagerade föräldrar, att pappan
utvecklar sin empatiska förmåga och sociala kompetens
och att familjen gynnas med en jämlik arbetsfördelning.
En mer jämställd fördelning av föräldraansvar kan även
leda till ökad jämställdhet på samhällsnivå och det tycks
även förebygga våld.
En mer jämställd inställning till föräldraskapet innebär
att pappor spenderar mer tid med barnen och pappor med
våldsproblematik upplever oftare stress i föräldraskapet.
De kan exempelvis själva vuxit upp i familjer med våld,
missbruk, återkommande flyttningar och fattigdom.
De har oftare dålig kunskap om barnens liv, är oftare
självcentrerade, manipulativa och kan vara auktoritära.
Pappor som är våldsamma mot mammor är 40 – 60 %
av fallen även direkt våldsamma mot barnen och 10 %
av alla barn/ungdomar har upplevt våld hemma. Hälften
av dessa barn utvecklar svåra och långvariga problem
och hälften av barnen som upplevt våld har själva blivit
direkt utsatta medans den andra hälften bevittnat våld
mot mamman. Den i särklass starkaste riskfaktorn för
kroppslig bestraffning av barn är om det förekommer
våld mellan de vuxna i familjen. Detta ger en riskökning
på tio gånger jämfört med familjer där något våld mellan
de vuxna inte förekommer.
I arbetet med pappor som varit våldsamma mot barn
och / eller mamman menar Lindén och Breife att det
är viktigt att fokusera på föräldraansvaret och att man
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svarat på vår enkät efterfrågar just det: tydlighet, ärlighet,
flexibilitet, engagemang och en genuin vilja att sätta
barnets bästa i fokus.

Ensamföräldrars röster
•”Barnens pappa har varit våldsam mot mig
och barnen. /…/ Efter nio års vårdnads- och
umgängestvist fick jag ensam vårdnad om barnen
och pappan har inte längre något umgängesrätt.”
•”Hans olösta aggressioner gör det omöjligt att
samarbeta, därför har jag barnen fulltid, heltid,
alltid.”
•”Familjerätten upplevde jag ignorerade min
rädsla i början. Men efter att själva ha blivit hotade
av fadern i fråga ändrade de sig. Då förstod de.”
•”Jag får deras stöd men de kan inte göra något
för att hjälpa mig.”
•”Jag upplever en enorm rädsla för att fatta
beslut, ingen har några befogenheter, ingen
hjälper. Det jag fått höra hela tiden är att jag
måste vara stark och att jag måste skydda mina
barn. Inte så lätt när man har en aggressiv man
som står utanför dörren och skriker.”
•”Ja, sökte hjälp hos socialen men upplevde det
negativt. Allt fokus på pappan och hans missbruk.
Jag och barnen skulle anpassa oss...”
•”Önskar att de hade varit skarpare, sett barnets
bästa.”
•”Min upplevelse är att det är väldigt lite de
kan göra! Kan eller vill! De bara lyssnar och vojjar
lite...”
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Illustration: Rebecca Landmér

Minska antalet dödade
kvinnor!

sätter barnets behov
i centrum. Barns
behov och barnets
behov kommer först
och även mammans
situation måste tas
hänsyn till. Tillsist kan
man börja arbeta på
det goda pappaskapets
framväxt. Det är viktigt att pappan tar ansvar för våldet
och att eventuella förklaringar inte ursäktar själva
handlingen.
Kontakta generalsekreterare Sophia Lövgren för
mer information: gs@makalosa.org.
Läs artikel om vårdnadstvister
http://tiny.cc/ifxotw
Se även föredrag om vårdnadstvister
http://tiny.cc/4fxotw
År 2011 genomfördes en anonym enkät med
fokus på vårdnadstvister. Svaren skakade om,
upprörde och skapade engagemang, hos de
som fick lyssna på generalsekreterarens föredrag
i Göteborg och i Örebro. Sveriges Makalösa
Föräldrar fortsätter självfallet att arbeta för att
förebygga vårdnadstvister; som både kan vara
en orsak till och ett avslut på våld och hot i en
relation.
Röster från den genomförda enkäten, från
föredragets pdf-fil, finner du i rutan på sidan intill,
men själva pdf-filen kommer du åt här:
http://tiny.cc/2gxotw
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Föräldraskap i fokus

Karriär och föräldraledighet!
av Eva Hedström

Grattis! En bebis och ett drömjobb av Emma
Pihl utkom i februari 2013.
Emma Pihl är en välkänd författare, ledarutvecklare,
coach och kommunikolog. Hon har under sina år i
näringslivet arbetat med ledarskaps- och karriärfrågor.
I sin nya bok guidar, peppar och coachar hon läsaren
till den bästa kombinationen av föräldraskap och en
utvecklande vardag. Emma tilldelades plats 51 av 101 i
Veckans Affärers tävling "Supertalang".
Boken fokuserar på ett huvudspår: Använd
föräldraledigheten till att fundera över vad du ska satsa på
i din vidare karriär; ska du bli en vanlig "karriälder"eller
ska du satsa på "mammtreprenörskap"?
På ca 200 sidor ges ett utmärkt coachande runt frågorna
jobbsök, cv-skrivande, nätverksarbete, karriärplanering,
kompetenskartläggning och företagsstartande men även
råd och tips om att använda föräldraledighetstiden på
bästa sätt. Detta kombineras med konkret information
om vad du och din arbetsgivare bör tänka på, både före
och efter föräldraledigheten. Du får också bra tips om
hur du och din partner konkretiserar före, under och
efter föräldraledigheten. I detta sammanhang får läsaren
även en inblick i hur Emma själv och hennes partner gått
igenom ett plötsligt stort och oväntat problem i deras resp
karriärer.
Emma ger också många goda råd i att använda de
saker som föräldraskapet automatiskt ger, nämligen ökad
kreativitet, planeringsförmåga, effektivitet och förmågan
att hantera oväntade händelser.
Man ska inte försvåra för varandra under
föräldraledigheten.....Jantelagen härjar fritt vilket inte är
bra. Hellre att jag gör, prövar, gissar och försöker än att
jag fokuserar på hur det ska bli! Gör dig synlig!
Du får även möjlighet att ta reda på vilken som är din
personliga USP= unique selling point. Vad har du som
är unikt? Vi har alla något som är unikt men den stora
18 | Makalösa Föräldrar

frågan är hur vi ska förpacka det och hur stort värde det
har för personen som köper det. Öva dig i att tro på det
du säger. Det är skillnad på att sälja och att kränga.
Fortsätt göra beskrivningen av dig själv mer levande
och inspirerande. Här kan du använda dig av en sk "story
telling" dvs att berätta en kort historia som t ex illustrerar
att du har en viss egenskap el beskriver ett livslångt
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intresse. Hitta en historia för ditt
liv som beskriver det du vill säga.
Detta är bättre än 3-4 uppradade
egenskaper.
Emma rekommenderar även
dig
som
småbarnsmamma
att träna på intervjufrågor sett ur
rekryterarens skor. Kvinnor har ca 83% av mannens lön
de senaste 30 åren. Vid en löneskillnad på endast 500:-/
månad, så efter 40 år har mannen tjänat mer än en kvarts
miljon är kvinnan efter skatt. Fullständigt horribelt!
Emma använder sig av begreppet S M A R T= Smart,
Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidssättning.Det
begreppet är viktigt att kunna sätta sig in i när/om man
vill starta sitt eget företag. Det finns många bra exempel i
boken som ger läsaren/köparen god valuta för sitt inköp
av denna bok. Sedan kan det förstås vara så att alla sedan
inte känner för eller har behov av att sätta upp mål för så
gott som allt, när det gäller föräldraledighet och senare ev
nergång i arbetstid. Men det är upp till var och en.
Att dela så mycket som möjligt av föräldraledigheten
är dock viktigt, beroende på kvinnans sämre möjligheter
till högre tjänster och därmed högre lön, om hon är den
som huvudsakligen är föräldraledig. För att få likalön
för lika arbete, så kanske enda vägen dit är att dela
föräldraledighen 50/50. Småbarnsåren är dock ändå en
rätt kort period och bör tas tillvara på, på bästa sätt. Det
brukar en förälder dock inse när tonårsperioden dyker
upp...
Som förälder behövs du nästan minst lika mycket som
när barnen var i förskoleåldern. I dagens samhälle är det
tufft att vara tonåring och att ha en bra "tillgång" till sina
föräldrar är mycket viktigt. Både i- och utanför skolan
händer det mycket.
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Vill du ha ett ex av Emmas bok?

Vi lottar ut, maila
kansli@makalosa.org
med namn och adress.
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Likvärdigt skydd för alla
familjer!

att de är överens om att barnet är deras gemensamma.
Och skulle föräldrarna nu inte bo tillsammans, vid barnets
födelse, måste socialtjänsten göra en utredning för att
fastställa vem som är pappa till barnet. Först efter en
utredning kan pappan skriva på en bekräftelse.
Så, det räcker alltså inte att föräldrarna helt enkelt

av generalsekreterare Sophia Lövgren, ursprungligen publicerad i Newsmill
Alla individer oavsett val av familjesituation ska
garanteras likvärdigt skydd
Äktenskap är något vackert, när det ingås i en anda av
kärlek, respekt och framtidshopp. Men trots att dessa
traditioner för en hel del av den svenska befolkningen är
viktiga att bevara, borde äktenskapet främst ses som en
privat markering mellan vuxna för att markera sin kärlek.

Äktenskapet bör vara helt frikopplat från samhällets
ekonomiska och juridiska regleringar.
Det föråldrade systemet att fokusera äktenskapet som
en viktig markering även för ekonomiska och juridiska
20 | Makalösa Föräldrar

regleringar blir inte minst angeläget, när helt obegripliga
skillnader blir tydliga, som vid ett barns födelse. Om
en ogift mamma föder ett barn, ska fastställandet av
faderskapet och föräldraskapet
göras skriftligt hos socialtjänsten. Om mamman är gift,
görs ingenting, för då sker fastställandet av faderskapet
automatiskt.

Så ett val att ha ingått ett äktenskap eller inte blir det
första kriteriet när det gäller att avgöra vem som är barnets
far. Även om paret ifråga bott tillsammans i hur många
år som helst, så behöver de ändå besöka socialtjänstens
familjerätt tillsammans, och skriva på en bekräftelse om
1 | 2013

Fler vårdnadshavare än två kan
vara det bästa för barnet.
bekräftar – helst på MVC – att de är överens om att de
båda är föräldrar till det väntande barnet. Den tilltron kan
inte ett ogift par få, utan krånglig administration. Vilket
naturligtvis kan bli problematiskt i vissa situationer. Det
finns de tragiska omständigheterna, till exempel, där
modern dött under förlossning, och där barnet i princip
är föräldralöst en period. Och sedan finns det också de
situationer, något mer vanliga, där pappan inte får tillgång
till information om barnet, då han inte har fått sitt faderskap
bekräftat, vilket naturligtvis kan bli till en maktfaktor om
det vid förlossningen av olika skäl finns konflikter mellan
föräldrarna och de inte är gifta eller bor tillsammans.
För barnens bästa ter det sig helt ologiskt att en sambofamilj inte kan reglera faderskapet redan på MVC, medan
det sker per automatik för ett gift par. Det bottnar i
föråldrade och patriarkala maktstrukturer, där en kvinna
helt enkelt ”ska tillhöra en viss man”, så att vi i samhället
vem barnen tillhör.
Samhället ska överhuvudtaget inte blanda sig i hur vi
vuxna väljer att leva tillsammans, förutom att se till barnets
bästa. Däremot ska samhället genom lagstiftning snarast
ordna så att individen blir garanterad skydd från t.ex.
utnyttjande (oavsett val av livssituation) och även stötta
aktörer från civilsamhället och näringslivet så att det sker
mer möjliggörande av olika val av bl.a. familjebildning och
boende (t ex mycket fler kollektivhus, flexibla planlösningar
i hyreslägenheter osv.)
För barnens bästa ter det sig också logiskt att det ska
kunna finnas fler än två vårdnadshavare (dvs. fler än
de ursprungliga två föräldrarna). Det kan t ex vara en
heltidsensammamma som vill att hennes syster ska kunna
bli vårdnadshavare, vilket skulle minska hennes oro över
vad som händer hennes barn, om något skulle hända med
henne. En sådan ”okomplicerad” sak som att hon abrupt
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och plötsligt måste genomföra en operation, har i en
situation Sveriges Makalösa Föräldrar vet om inneburit
att barnet placerades på barnhem, då socialtjänsten först
behövde utreda var barnet borde bo.
Av ovan exempel är det enkelt att konstatera att det
är i allra högsta grad sant att vi individer själva måste få
besluta över våra privatliv, relationer och tillgångar och
att politiken inte ska avgöra hur många människor vi får
leva tillsammans med, gifta oss med eller vem som ska få
ärva våra tillgångar. Rutiner kring ett barns födelse bör ses
över och anpassas till vårt moderna samhälle. Gemensamt
ägande eller gemensam ekonomi, även mellan t.ex. vuxna
syskon som bor tillsammans, ska också kunna registreras
som ekonomisk/juridisk samlevnad. Samhället ska visa
mer tilltro till medborgares förmåga att skapa, omforma
och anpassa sina familjer, till efter vad som passar dem
själva och deras barn bäst.

Foto: Dreamstime
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av Tomas Wetterberg
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Tänk den lilla
pojken på förskolan
som inte ens behöver
vänta på fröken,
som
omedvetet
avbryter sitt samtal
med flickan när
pojken
kräver
uppmärksamhet.
Detta
förstärks
som någon form av
normaliseringsprocess när pojken växer upp. Vi får tidigt
lära oss att också använda olika uttryck, som anses av
omvärlden som relativt oskyldiga, för våra felsteg. Är
jag inte bra inom idrottens värld, så spelar jag som en
kärring. Vill jag inte klättra tillräckligt högt, eller ”låtsasslåss” med kompisarna får jag höra att jag är en mes eller
fjolla. Den unga killen eller vuxna mannen kan få höra
detta också när han inte vill vara en del i de sexistiska
samtalen om flickorna och kvinnorna. De där samtalen
som förekommer i skolans korridorer eller på skolgården,
i omklädningsrummen, i bastun, i jaktlaget, kanske också
på konferensen eller i något annat sammanhang där män
fostrar varandra. När jag tittar mig omkring i media som
riktar sig till pojkar och män, så ser jag dessa samtal föras
vidare. Tänk bara hur de flesta actionfilmer och deckare
är uppbyggda kring kvinnohat.
Jag tänker att det här är en form av normaliseringsprocess.
Den är snarlik den normaliseringsprocess som Lundgren
skriver om när hon förklarar varför män så sakteliga tar
makten över kvinnor, på så subtila sätt att kvinnan knappt
märker det. Ibland kanske inte ens mannen är medveten
om det. Det är ju något han gjort för att upprätthålla
makt i så många andra sammanhang.
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För en stund sedan fick jag en mycket spännande fråga
på Facebook. Jag ska försöka utveckla ett svar här. Men
först frågan:
"Tomas - hjälp mig här. Kan du förklara för mig varför så
många män använder obegränsat med energi till att "känna
sig utpekade" och skriva inlägg på inlägg om "att alla män
minsann inte näthatar", istället för att använda samma
engagemang och tid och energi till att verkligen göra skillnad
och påverka?
Medan då män som verkligen är engagerade (känn dig
träffad) inte sitter och stirrar sig i naveln och upplever sig
trampade på tårna varje gång det blir en livlig debatt om
MÄNS våld mot kvinnor eller MÄNS hat mot kvinnor på
nätet?”
Å så mina tankar som någon form av början till svar/
resonemang:
Jag tror det finns flera olika mekanismer, hos den
enskilda mannen såväl som hos olika män, till varför
så mycket energi går åt till denna form av försvar. För
jag tolkar dessa inlägg som försvar för sin egen form av
maskulinitet.
I ett samhälle som vårt, där individen står i centrum, är
det lätt att glömma eller inte vilja se att vi också är en del
av en struktur. Jag går som en man, klär mig som en man
och agerar som det förväntas av en man. Så har jag gjort
sedan jag var liten och hela tiden har jag på något sätt
varit i centrum. Visst har jag blivit ifrågasatt ibland. Men
mest ifrågasatt har jag blivit när jag agerat som något
annat än det som förväntas av mig som pojke eller man.
Tänk den lilla pojken som ständigt vill leka ”flicklekar”.
Hur mycket blir han inte ifrågasatt? Är han däremot
utåtagerande och lite lagom tuff så får han uppskattning
från alla håll.
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Här presenterar vi ett utdrag av Tomas Wetterbergs blogg, ordförande för Män för Jämställdhet. Mer
om Tomas kan du läsa på nästa sida.

M

Dags för enskilda män att
ta ansvar!

Från och med detta nummer kommer vi att ha en egen liten barn-tidning, för våra Makalösa Barn!
Vi hoppas kunna fylla den med t.ex. fina foton, roliga rim, serier, tävlingar och mycket mera! Och för det
behöver vi förstås våra makalösa barn! Skicka in material till oss, gärna med något litet foto på dig som ritat,
skrivit eller skapat, och vad du heter och var du bor. Självfallet får du, om du vill, vara anonym i tidningen, men
vi kommer till varje nummer lotta ut ett antal vinnare, som får en hemlig överraskning på posten, som tack för
det insända materialt. Skicka till info@makalosa.org.
PS: Och vill du inte heller lämna adress bara till oss, är det också helt ok!
Förutom att skicka in material, skulle vi också gärna komma på "besök" hos dig, där vi får berätta om hur just
du har det, hur du bor, om din skola, om dina vänner och annat roligt! Om du och dina förälder tycker detta
låter som en rolig idé, hör av dig till oss!
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Intervju med Wilma

Barnkonventionen

av Sandra Karlsson
Wilma var med på ministerhearing med och av barn, där barn och unga får ställa frågor direkt till
ministrar. Läs mer på s. 36!
Varför ville du vara med på Hearingen?
För att det är kul att träffa andra och jag har massa frågor
till politiker.

Vad fick du göra?
Först fick vi skriva frågor sen hade vi grupparbete och
skrev frågor i grupp som vi skulle ställa till politikerna och
få svar på.

Vad tyckte du om dagen?
Jätteroligt. Kul att lära känna andra barn.

Vad var roligast?
Att stå på scen och få svar på frågor.

Fick du svar på dina frågor?
Nej inte svar på alla.

Vad berodde det på tror du?
De var inte så bra på att svara på ett barnvänligt sätt. De
svarade inte riktigt så att man förstod. Ibland svarade de på
fel fråga och inte visste hur de skulle svara. Men vissa svar
va bra ändå.

Vad vet du om barnkonventionen?
Den finns för att vuxna och barn ska veta vad barns
rättigheter är och länder skriver på. Men inte alla. Två
länder har inte skrivit på. Det är USA och det andra landet
har jag glömt.

Lärde du dig något nytt om barns rättigheter?
Inte något nytt men lite mer om det jag redan visste.

Vad tycker du om att barn får säga vad de tycker
till poiltiker en dag om året?
Jättebra.

Varför tycker du det är bra?

I vår barntidning ska vi regelbundet skriva om
Barnkonventionen, för vi tycker det är viktigt att det finns
bestämmelser som alla länder ska följa, om hur vuxna ska
behandla barn. Vi tycker Barnkonventionen borde finnas i
svensk lagstiftning, för då tror vi att Sverige skulle bli ännu
mer duktiga på att följa Barnkonventionen. På Unicef.se,
där delar av nedan text kommer från, kan du läsa mycket
mer om Barnkonventionen. Nedan följer en anpassad
kortversion av konventionen, i en första del. Du kan läsa
resten i nästa nummer men du kan också läsa hela texten
på vår hemsida http://www.makalosa.org/verksamhet/
tidskrift/:
1.
Alla människor under 18 år är barn.
2.
Barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn
är lika mycket värda.
3.
Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid
tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant
som gäller barn.
4.
Länderna ska följa reglerna i konventionen.
5.
Länderna måste förstå att det är föräldrarna som
har ansvar för barnet. Föräldrarna ska hjälpa barnet så att
det får sina rättigheter.
6.
Barn har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv
betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade.
7.
Alla barn har rätt att veta vem han eller hon är.
Barnet har också rätt att veta vilka som är barnets föräldrar.
8.
Alla barn har rätt att veta vem han eller hon är.
Barnet har rätt till ett namn och till att vara medborgare i
ett land.
9.
Ett barn ska alltid, när det går, få vara hos sina
föräldrar. Om föräldrarna skiljer sig har barnet rätt att
träffa både mamma och pappa.
10. Barn och föräldrar har rätt att träffa varandra även
om de bor i olika länder.
11. Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det.
Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker
och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller
barnet.

För att de ska lyssna på barn också. Bra att de lyssnade
och pratade med oss så att barn får påverka.
24 | Makalösa Föräldrar
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13-15. Ett barn har rätt att säga vad det tycker. Barnet
har rätt att tänka fritt, att tro på vilken gud det vill och att
vara med i olika föreningar.
16. Barn har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara
att föräldrar inte ska läsa sina barns brev och dagböcker.
17. Barn har rätt att läsa bra tidningar och böcker och
få information på annat sätt, till exempel radio, TV och
Internet.
18. Det är föräldrarna som tillsammans har ansvaret för
barnet. Föräldrar ska alltid tänka på vad som är bäst för
barnet.
19. Skydd för barn mot våld hemma. Länderna ska
skydda barn mot föräldrar och andra vuxna som slår
barnet, är elaka mot barnet, eller tar hand om barnet dåligt
på något annat sätt.
20. Om barn inte kan bo hemma hos sin familj ska
länderna se till att barnet får bo i en annan familj.
22. Länderna lovar att ge flyktingbarn som kommer till
landet skydd och hjälp.
23. Länderna ska se till att barn med funktionshinder får
bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan
och vara med i samhället på andra sätt.
24. Barn har rätt till hälsovård och sjukvård.
26. Barn har rätt till trygghet. Familjer ska få hjälp så
att barnet har det bra även om föräldrarna är fattiga, sjuka
eller arbetslösa.
27. Barn har rätt till trygghet. En förälder som inte bor
med barnet ska också ta ansvar för sitt barn.
28. Barn har rätt att gå i skolan. Alla barn ska gå i
grundskolan. Det ska vara gratis.
29. Varje barn ska få lära sig och utvecklas så mycket det
går i skolan. Barnet ska vara väl förberett för sitt liv som
vuxen.
Barnet ska lära sig om mänskliga rättigheter och att alla
människor är lika mycket värda. Barnet ska också lära sig
att vara rädd om naturen.
30. Barn som tillhör minoriteter eller ursprungsfolk har
rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. I Sverige finns
barn som är samer, Sverigefinnar, tornedalingar, romer och
judar.
Makalösa Föräldrar |
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App om Barnkonventionen
I nästa nummer ska vi skriva mer om
Barnkonventionen, men tills dess kan
du ladda ner en app:
http://tiny.cc/garttw

Vad är ok?
nniskor och
Ibland kommer en del mä
passar väl inte
säger saker som "men det
kar inte killar
för en tjej?" eller "sådär bru
och killar göra
göra", men visst får tjejer
precis vad de vill?!
ående
Vad tycker du om nedanst
- varför?
e
int
frågor? Är det ok, och om

Skicka in ditt material
senast 2 september till
info@makalosa.org.

"Alla barn..."
Dessa roliga rim fick vi av
år.

Tjejer kan leka med bilar
Killar kan leka prinsessor
Tjejer kan spela fotboll
Killar kan dansa
Tjejer kan ha kort hår
der
Killar kan ha på sig rosa klä
Tjejer kan spela tv-spel
rg med fler

Skriv till info@makalosa.o
exempel!

Wilma, 10

påse förutom
Alla barnen bär på varsin
sse.
Lasse, för han bar på sin ka
m Sophia,
Alla barnen var sjuka föruto
för hon var den krya.

"hen"

m Bella,
Alla barnen var elaka föruto
för hon var den snälla.

Ordet hen har blivit allt mer pop
ulärt,
och används istället for hon elle
r han.
Det kan kännas skönt för den
person
som inte riktigt känner sig som
vare sig
hon eller han. Det kan också var
a bra,
när du inte är riktigt säker, t.ex
. om
personen framför dig i bussen
egentligen
är en hon eller en han.

lfin förutom
Alla barnen pussade en de
j.
Kaj, för han pussade en ha

Istället för henne eller honom
blir det
då henom.

m Lisa,
Alla barnen pruttade föruto
föör hon började att fisa.

Vad tycker du?

Från små kränkningar som ibland också kan tolkas
som flirt, via kontroll och svartsjuka till det grova hotet,
hatet och fysiska misshandeln och våldtäkten. Dessa
våldshandlingar ligger liksom på en skala. En skala som
många av oss män är omedvetna om att vi är en del av.
Jag tror också att en viktig del till att så många män
känner sig utpekade handlar om att de inte är vana
att en synas, eller i alla fall granskas, som just Män.
Maskulinitetsforskaren M Kimmel har vid något
tillfälle uttryckt det med ett kinesiskt ordspråk. ”Den
sista att upptäcka oceanen är fisken”. Alltså den som
har ”privilegiet” att vara normen, ser inte själv sin
överordning. Jag tänker att han därmed inte heller ser
hur han upprätthåller makten och den negativa formen
av maskulinitet. Även om jag ibland tänker att det hos
vissa män också är en medveten handling att upprätthålla
makt.
Det är i alla fall en rationell handling, då han märker att
han vinner något på den.
Inte minst de män som använder våld, i olika former,
mot kvinnor. Men också hos de män som använder
våld mot andra män. Det handlar om att upprätthålla
makt. Många män behöver inte ens använda våld för att
upprätthålla sin maskulina makt.
Jag tänker att så här håller det på var vi män än befinner
oss i våra institutioner på vägen mot att bli ”riktiga” män.
När vi inte blir ifrågasatta, eller när vi inte själva inser
möjligheten att börja ifrågasätta detta system, blir vi till
sist också blinda för den norm vi allt mer träder in i. Vi
kanske bär en oro för att inte få den bekräftelse som utgår
från den gamla genusordningen att mannen ska vara
överordnad. Hur många gånger har jag till exempel fått
höra män säga till mig, som föreläser om dessa frågor, att
det är lätt för mig att propagera för den mjuke mannen
när kvinnan hela tiden söker den hårde. (Heteronormen
är rätt stark också)
I alla tider som vi med vårt ”förnuft” känner till har vi,
troligen både kvinnor och män, haft klart för oss att denna
norm är en del av makten i samhällets olika institutioner.
Allt från familjen till den yttersta ekonomiska eller
politiska makten.
Jag tänker att denna upptäckt är relativt smärtsam att
ta del av och förstå. Så var det i alla fall för mig när jag
upptäckte hur orättvisorna mellan könen reproducerades
och att det var vi män som drog de flesta fördelarna av
2013 | 1

detta. Kanske är det så
att många av de män
som lägger så mycket
energi på att visa att
de inte är en del av
detta näthat och våld,
faktiskt har börjat
medvetandegörandets
process.
Jag tänker också
att mycket av det jag
skrivit om ovan finns
också hos oss män
som lägger energi på
att arbeta för kvinnors
Illustration: Rebecca Landmér
rätt och jämställdhet.
Vi har visserligen tagit oss igenom medvetandegörandets
smärtsamma process. Förhoppningsvis fortsätter vi
att ställa frågan till oss själv om vi har gjort upp med
maktutövningen och den traditionella maskuliniteten. Vi
förhandlar med oss själva, med maskuliniteten och med
de reaktioner vi märker på kvinnor och män runt om oss.
Vi känner oss inte längre hotade av dialogen om
mäns våld mot kvinnor. Vi har förstått att det handlar
om strukturer och att vi är en del av den överordnade
strukturen vi inte tycker om. Vi tar vårt ansvar, som
enskilda män, för att förändra den maktordning som inte
heller för oss män är den bästa av ordningar. Vi arbetar
också för att de män som fortfarande är en del av den
traditionella maskuliniteten också ska ta ansvar för en
utveckling till ett jämställt och våldsfritt samhälle.
Det gör mindre ont!

Tomas Wetterberg var en av de nominerade
i Årets Stöttare 2012, och kom som nära tvåa
av de över 200 personer som röstade.
Tomas blogg hittar du här:
http://tomaswetterberg.nu/
Riksorganisationen Män för Jämställdhet
hittar du här: http://www.mfj.se/
Makalösa Föräldrar |
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Single parents in Europe

Dags för regeringen att
agera!

av Almane Pakrijauskaite

av Sophia Lövgren & Lena Nordqvist, ursprungligen publicerad i Feministiskt Perspektiv
Med anledning av att den ekonomiska krisen
drar igenom Europa intensifierar nu EU
kampen mot barnfattigdom. Nu kräver Sveriges
Makalösa föräldrar och Riksförbundet Insolvens
att regeringen tar sitt ansvar i frågan.
I Sverige pågår teoretisk debatt om huruvuda barnfattigdom
finns. I övriga Europa är det ett problem som ges resurser.
Europeiska Kommissionen planerar nu aktivt arbeta för
att minska barnfattigdomen i Europa och kräver nu att
även medlemsländerna visar lika god vilja. Barnfattigdom,
är ett etablerat begrepp i övriga Europa, som förvägrar barn
deras rättigheter. Den nuvarande ekonomiska krisen har
ytterligare förvärrat situationen och därför har Europeiska
Kommissionen beslutat att det snarast behövs fler resurser
för att inte ytterligare förvärra klyftan mellan rika och
fattiga barn.

Över 26 miljoner barn i Europa (något mer än ett barn
av fyra) lever i dag i ekonomisk och social utsatthet. På
senaste tid har situationen förvärrats dramatiskt, där
många barn lider brist på tillräckligt med mat och kläder.
Europeiska Kommissionens nya rekommendationer som
publicerades i veckan ("Investing in Children: Breaking
the Cycle of Disadvantage") ses som grundläggande i
arbetet kring Europa 2020-strategin.
Rekommendationen bygger på tre prioriteringar:
•
tillgång till tillräckliga resurser;
•
tillgång till prisvänlig kvalitetsservice, och;
•
barns rätt till deltagande.
Medlemsländerna rekommenderas också att anpassa
sina egna nationella handlingsplaner gentemot
barnfattigdom och social utestängning. Det handlar nu
om medlemsländernas vilja till att investera i barnen.
Vi kräver nu ett tydligt ställningstagande från svenska
regeringens sida. Det handlar helt enkelt om att tydligt
vilja lägga resurser för att motarbeta och minska
barnfattigdomen. Det handlar också om att följa
barnkonventionen samt att visa en vilja till dialog och
samverkan med de intresseorganisationer som arbetar för
barnens bästa.
Barnens tid är nu. De ska inte behöva vänta längre.

Sophia Lövgren är generalsekreterare i Sveriges
Makalösa Föräldrar
Lena Nordqvist är ordförande i Riksförbundet
Insolvens
Artikeln finner du här: http://tiny.cc/3nxotw
Feministiskt Perspektiv finner du här:
http://feministisktperspektiv.se/

All parents agree about one thing: that it is really hard to
take care of your relatives. This work is even more difficult
when all the responsibility is on one person’s “shoulders”.
Single parents have a difficulty here. The understanding
of how to bring up a child is the main issue for one parent
who needs to achieve role of both mother and father.
The feeling of guilt is one of the biggest concerns for
single parents because of absence of one parent. It is
common that single parents in such situations seek to be
in a double role. However, even if one parent wants to be
in the place of both parents, it could be hard to achieve.
The biggest anxiety is will they be able to bring up a girl,
if it is a single father, or if they will be able to bring up a
boy, if it is a single mother.
When a child grows up they need to be taught and
do certain duties at home. Single parents have to teach
their child the importance of daily duties at home. The
responsibility is very important and everybody needs to
be responsible for at least part of the work.
Children are not guilty because both parents are not
living together, therefore parents should not require too
much from their children. Everybody should be ready to
adapt to the situation regardless of so-called losses.

Single mothers in Europe – the
situation from the Parliament of
the EU
On the basis of the document of the plenary sitting
of the Parliament of the EU in 2011 presented by the
committee of Women’s Rights and Gender Equality. This
announcement presents the general situation of single
mothers in the EU and gives suggestions for a resolution
of the European parliament.
Single mothers – often are an unseen demographical
category because it is difficult to define it precisely.
Whereas this category of women belongs to age groups,
which include women more than 40 years-old, as well as
all classes of social and economic levels. There is lack of
seen advocacy of single women interests whereas political

Foto: Dreamstime
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actions for every woman have a different effect. The
perception of a single mother is different geographically
and different political actions are given in EU depending
on the location. In general, the meaning of family is the
thinking that the family will voluntarily, and for free,
help to raise the children of single parents in the South
of Europe (Italy, Portugal, Spain, Greece). In the North
and Scandinavia (France, Sweden, Germany, Denmark)
the social protection system of the country will provide
social benefits and provide means of social protection.

Foto: Dreamstime

Eastern European countries usually have a mixture
of these political means. In some of these countries
there is still strong family relations remaining from the
communist regime. In other Eastern European countries
there is the combined political means of North and East
countries. Due to the geographical distribution, different
age groups, and social and economic level, it is difficult to
organize advocacy of the interests of single mothers. It is
even more difficult when there is the societal viewpoint
that being a single mother is a temporary position which
can change after the mother finds new life partner. As a
result, it is more difficult to be a single mother in Europe.
Statistically, single mothers include 5% of the women
in Europe. It is common that single mothers are wrongly
regarded as irresponsible adolescents but in fact 85% of
single parents in Europe include women from 25 to 64
years old.
Makalösa Föräldrar |
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The main situation in the EU which encourages paying
attention to single mothers is:
•
Because of social and cultural changes, women
are encouraged to become involved in the labor market
and become economically self-sufficient and the model
or understanding of families with two patents, and that
only after marriage a woman becomes mother started to
vanish. As a result, unmarried mothers form a huge part
of citizens in all developed industrial countries. Also more
women decide themselves to become single mothers.
•
Because of the understanding that adolescent
parenthood is often perceived as the way to single
parenthood, wrongly representing what are typical single
parents.
•
The category of single parents does not form
a homogenous group but embraces various marital,

Foto: Dreamstime

economic, and social circumstances.
•
However life conditions of certain groups of
single mothers make them more vulnerable and it may
have some consequences on their children.
•
Single mothers have become a more important
group in all advanced and industrial countries because
of divorces in marriage or partnership, living apart, or
because they never been married. This new reality must be
regarded by adapting political areas.

30 | Makalösa Föräldrar

•
Member states are responsible for ensuring
proper conditions for single mothers and their children.
•
Public policies in many member states are not
yet adapted to the different patterns of family life and the
variety of marital status as single parents, and often these
still fall into the socially and economically disadvantaged.
•
In many societies the choice to be an unmarried
mother is not considered dishonorable or improper, as in
societies that are dominated by the patriarchal model.
•
On the public policy and the legal status of single
mothers (divorced, living alone, unmarried or widowed)
are defined in different ways and according to the country
they live in, they receive different benefits, including
health care services for themselves and their children.
•
Single mothers often cease to deepen their
scientific knowledge and professional skills due to limited
time and resources that they allocate to helping their
children grow, so they also face social exclusion and
poverty.
•
Women, especially young women, education
and information about sexual and reproductive rights are
the most important factor to avoid unwanted pregnancy.
•
Women who have lost their partners because of
violence, including gender-based violence, terrorism and
organized crime, are vulnerable in the sense that they are
more exposed to exclusion from society, so they need to
pay special attention to promoting their reintegration
into society and providing advice on how to make their
role as parents role in the child’s best interest.
•
In the European level various competent
authorities shall apply to the following categories of
support measures and programs.
Many factors have an impact on how children develop
in single-parent families, the majority of children raised
by single parents do well in life; the factors that determine
how a child will do in the future are much more complex
than a child who is raised by a family type.
•
In making decisions on family policy, priority
should be given to the child’s needs and fundamental
interest of and securing the child’s growth and ability to
flourish.
1 | 2013

•
Single-parent families are more vulnerable to
poverty and the spread of poverty in terms of risk than a
full-blown family.
•
There are more women than men in the provision
of financial instability and poverty, and at risk of labor
market conditions, including higher unemployment,
lower wages, working part-time and worse jobs; because
it is largely affected by single mothers with no income.

Single mothers in Europe – the
situation from the Parliament of
the EU
Lithuania is one of the three Baltics countries by the
Baltic Sea, the land of beautiful nature and culture. In the
beginning of 2012 there were 3.007.758 citizens. Single
parenthood is also very sensitive and common issue in
Lithuania at the present.
One of the main issues is: there are less and less marriages
and there is more and more divorces in Lithuania in
the past several years. During these several years there
is the tendency of a growing number of divorces and a
decreasing number of marriages. However the number of
marriages in Lithuania is still one of the highest in the
EU. In 2010 there was registered 18, 7 thousand married
couples – this is 1, 9 thousand less than it was in 2009.
During the seven years from 2002 to 2008, every year the
number of marriages was increasing, but in 2009-2010 it
started to decrease.
The department of statistics gives attention to a
tendency that every year first marriages are built by older
people; women have first marriages at an average 2 years
younger than men. In 2010 an average of first marriage
men were 28, 9 years-old, and first marriage women – 26,
4 years-old.
According to statistics, a quite common phenomenon
was living without a registered marriage (cohabitation).
Data of social science research shows that almost half
of respondents (44%) accept living with their partner
without a registered marriage. 10, 2 thousand babies were
born(or 28, 7% all born babies) in 2010 to parents who
have not registered their marriages.
2013 | 1
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The number of divorces is increasing in the country:
there were 10 thousand divorces in 2010 registered; 736
more than in 2009. This tendency of a growing number
of divorces is increasing every year and it means that there
are more and more children who grow up with one parent
(usually with the mother).
Part 2 of this article, which will be published in the next
issue, will focus on the situation in Lithuania for single
parents.

Part 2 of this article, which will be published
in the next issue, will focus on the situation in
Lithuania for single parents.
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Den berövande kärnfamiljen
Sveriges Makalösa Föräldrar har de bästa krönikörer! Men alla vill inte nödvändigtvis stå med namn.
Därför nöjer vi oss med att här presentera vår krönikör med enbart hennes förnamn; Camilla.
Min äldsta dotter leker ofta mamma, pappa, barn med sina
kompisar. Eller som hon säger, mamma, pappa, barn och
bebis. Ja, det kanske inte är så konstigt för det är så vår
familj har sett ut – hittills.
Så har det även sett ut för hennes kompisar på förskolan.
Där vi bor är det få som skiljer sig eller några som ens
vågar tänka sig scenariot. De flesta kämpar på med sina

Vi bor som i två världar, den ena foten i ett vitt
homogent medelklassamhälle och den andra foten står i
en smältdegel av kulturer och sociala grupper. Vi bor på
gränsen mellan två kommuner, men oavsett plats så är den
gängse normen en mamma, en pappa och barn – en jävligt
lycklig kärnfamilj.
Kärnfamiljen har en väldigt hög status i samhället,

Foto: Dreamstime

förhållanden, det är bara lite jobbigt i småbarnsåren, och
några år efter det. Sen vet vi inte, vi är inte där än. Så många
köper ett hus och renoverar det. Eller jobbar över, skaffar
egna parallella liv eller, Gud förbjude, skaffar älskare och
älskarinnor. Allt för kärnfamiljen!
32 | Makalösa Föräldrar

kanske på grund av att nästan vartannat äktenskap krasar.
Det är uppenbarligen väldigt svårt att få ett äktenskap
att lyckas. Bilden av vad en lycklig familj är finns överallt
omkring oss, på reklam för mat- och klädaffärer, på jobbet
och i samhället i stort. Vi ser upp till par som hållit ihop
länge, vi hyllar den eviga kärleken (som vi alla självklart
1 | 2013

ska finna) och vi antar att barnen
mår bäst av att ha sina föräldrar
sammanboende (ärligt talat,
kärnfamiljen är väl inte på något
sätt undantaget konflikter). På så
sätt upprätthåller vi statusen på
kärnfamiljen.
Enligt
BRIS
lever
en
tredjedel av alla barn med en
ensamstående förälder. Det
är många, många människor
som lever i familjer som ser
annorlunda ut från kärnfamiljen.
Ensamstående föräldrar har inte
samma status i samhället jämfört
med sammanboende föräldrar.
Det finns ett ”misslyckande” i
bagaget.
Ensamstående föräldrar har valt
att sluta kämpa för att hålla ihop
ett haltande äktenskap och det är
på något sätt fult eftersom vi alla
måste kämpa med våra relationer.
Jag har fått höra att jag och min
exman ska kämpa på ett tag till,
att det kanske blir bättre efter
småbarnsåren, eller om ett år till, eller fem år. Men vi,
och de flesta av oss som separerar, har redan kämpat och
försökt. Jag vet att småbarnsåren är tuffa, men för vår del
var det barnen som höll ihop oss. Utan barnen hade vi
aldrig hållit ihop så här länge. Men sen kommer en dag då
man inte orkar kämpa längre. När frågan inställde sig: är
äktenskapet viktigare än livet? - då tog vi ett uppbrytande
beslut.
Eftersom leken mamma-pappa-barn är populär, såväl
bland stora som små, så vill jag reflektera över hur
familjenormen påverkar oss, våra tankar och handlingar
och framförallt våra barns tankar och känslor kring vad
en familj är. Hur påverkas vår uppfattning om vad en god
förälder är av kärnfamiljens höga status? Jag kände mig
själv lite förvirrad kring hur familjenormen har påverkat
mig. De samvetskval som jag har känt och känner efter att
ha tagit beslutet att skilja mig och ”beröva”(?) mina döttrar
2013 | 1

en kärnfamilj, vad grundar sig de
på?
Jag är ny i denna grupp
”ensamstående föräldrar”, så
kanske får ni som varit med lite
längre visa mig hur det egentligen
ligger till. Men för en ung, nåja,
ensamstående förälder så ser jag
kärnfamiljsnormen växa upp
som svampar ur marken. Under
marken finns ett intrikat nät
som är svamparnas egentliga
näringskälla. Själva svamparna
är bara frukten av nätet. Så var
jag än tittar så finner jag dessa
svampar som påminner mig
om att jag som ensamstående
förälder har misslyckats med att
ge mina barn det de helst av allt
vill ha – en kärnfamilj.
Jag menar inte att alla äktenskap
är dömda att misslyckas, vissa
människor har tur i kärlek och
väljer om varandra gång på gång.
Det är härligt! Men för många
Foto: Dreamstime
människor är lyckan, statusen
och barnens hälsa tätt hopklistrat med kärnfamiljen utan
att för den sakens skull vara grundat i kärleken till sin
partner.
Äktenskapet var förr i tiden inte grundat på kärlek utan
på pengar. Man gifte sig med någon lämplig stackare
och skapade på så sätt en ekonomisk enhet. Ingen kärlek
behövdes, det var för den egna överlevnadens skull. Sen
ändrades det för in kom kärleken och drabbade alla.
Underbart! Tyvärr formades även stereotypen för en
kärleksfull och närande familj och kärnfamiljen hamnade
på en piedestal och alla andra familjekonstellationer blev
andra klassens familjer.
Det är inte de ensamstående föräldrarna som berövar sina
barn deras lycka och välmående för att de skiljer sig, utan
det är påprackandet av kärnfamiljens homogenitet som
berövar samhället och våra barn friheten att få definiera
familjen precis så som den ser ut – väldigt varierande.
Makalösa Föräldrar |
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Kort & Gott
Flera mammor – ett
placerat barn

Illustration: Rebecca Landmér, ur "IO LÄNGTAR"

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, kommer KSAN (Kvinnoorganisationernas
Samarbetsorgan i Alkohol- och Narkotikafrågor) i
samarbete med Forum för Familjevård, FfF, och dess
medlemsorganisationer, (bl. a Riksförbundet för
Förstärkt Familjevård, RFF), ett flertal kommuner
och organisationer att förebygga missbruk, stärka
missbrukande kvinnor med barn och arbeta riktat med
mamma-rollen i mammatriader med missbrukande
kvinnor, vars barn blivit placerade eller riskerar att bli
placerade, och involvera flera till insatser för förstärkt
föräldrastöd med kulturkompetens.
Projektet fokuserar på att starta en försöksverksamhet
i grupper för 15-20 kvinnor (lika många biologiska
mammor, socialsekreterare och familjehemsmammor).
Syftet är att utveckla metoder för bättre kommunikation
mellan kvinnor med olika maktpositioner.
– den biologiska mamman, som inte uppfyllt kraven
på att vara en tillräckligt god mor.
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– socialsekreteraren, som placerat barnet i familjevård och
står för samhällets syn och värdering av hur en mor ska vara
och hur barn får ha det under sin uppväxt i missbruksfamilj.
– familjehemsmamman, som blir företrädaren för både
samhället och en god mor.
Projektet startade en ny grupp i Sala den 1 februari och
samlar under våren deltagare till gruppen i Västerås och
Nyköping nu, det finns plats för fem mammor i varje grupp.
I samma grupp kommer att finnas familjehemsmammor
ooch socialsekreterare. Det blir 5-6 träffar totalt, varannan
vecka ca 2 tim där det diskuteras mammarollen och vad som
behövs för att mammors röster ska bli hörda och hur de ska
få det stöd de behöver.
Makalösa Föräldrars medlemmar, lokalföreningar och
familjenätverk är varmt välkomna att höra av sig, särskilt i
ovan nämnda stälder.
Leena Haraké
KSAN
leena.harake@ksan.se

Britta Schölin
FfF
info@forumfamiljevard.se

De utförsäkrade:
Onådiga Luntan
"Jag vill gärna att min historia når ansvariga för
sjukförsäkringssystemet som håller på att ta livet av många
av oss. Här är min berättelse:
Trots eller kanske just pga min egen trasiga och
fattiga barndom, blev jag som ensamstående mamma
dubbelarbetande. Jag svor på att min son skulle få en
bättre uppväxt, värdigare barndom än jag. Men mitt i livet
drabbades jag av svår leukemi med 50% chans att överleva.
Jag har också genomgått en benmärgstransplantation. Då
samhället inte anser sig ha råd med oss sjuka och våra barn,
så måste vi mitt i kampen mot sjukdomen också slåss mot
fattigdom."
Så börjar berättelsen "En makalös mammas kamp",
som du finner som nedladdningsbar rapport på hemsidan
Socialpolitik, se nedan.

Socialpolitik: http://www.socialpolitik.com/.
Det handlar om de som ställts utanför. Ladda ner
nu! Läs! Sprid!
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Inför valet 2014
Om ett år är det val och då är det självfallet viktigt att välja
det parti som verkar föra den politik du som medborgare
är intresserad av! Som en hjälp på vägen kan följande
korta svar vara, genomfört av tidningen Riksdag &
Departement, www.rod.se (som du även finner på twitter.
com/riksdagdep).
Alla partier fick i november 2011 svara på frågan: Ska
man driva en mer aktiv politik för de hushåll som har
det sämst? Här nedan finner du svaren.

- I ett samhälle som håller ihop är det
avgörande med en politik som ger människor
möjlighet till eget arbete och att leva på sin
lön. En av orsakerna till att utanförskapet
växte fram var de högra trösklarna till arbetsmarknaden,
bland annat då det lönade sig för dåligt att arbeta. Därför
infördes jobbskatteavdraget, som ökar drivkrafterna till
arbete och där 2/3 går till dem med inkomster under 26
000 kronor i månaden.
Anna Kinberg Batra (M), finansutskottet

- Ja. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera
att Sverige slits isär av ökade klyftor. Vägen
till ett Sverige i sammanhållning går i första
hand via en politik för fler jobb. Att de med
lägst inkomster fått det ännu sämre under de
senaste åren beror i grunden på en misslyckad jobbpolitik.
Tommy Waidelich (S), ekonomisk-politisk talesperson

- Ja, för oss är detta en prioriterad fråga.
Vi vill fortsätta att sänka inkomstskatten och
skatten för ålderspensionärer, i huvudsak
riktat mot dem med de lägsta inkomsterna, så
fort statsfinanserna tillåter. Arbetsmarknadsinsatser för
fler i arbete, är även framöver viktigt för att stärka både
den enskildes inkomst och hushållens ekonomi.
Karin Nilsson (C), skatteutskottet

-Ja. Den främsta förklaringen till att de
med de lägsta inkomsterna fått det sämre
är sänkta ersättningsnivåer och försämrade
villkor i arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Så
reformer av a-kassan och sjukförsäkringen är i
detta sammanhang helt avgörande. Underhållsstödet ska
ökas och skatterna höjas för högre inkomster.
Ulla Andersson (V), ekonomisk talesperson

- Vissa grupper kan behöva förstärkt stöd.
Regeringen kommer därför bland annat
höja bostadsbidraget för barnfamiljer. FP
vill också att taket i a-kassan höjs. Viktigast för dem
med låga inkomster är dock möjligheten att få jobb,
utbildning och att gå upp i arbetstid. Fokus måste därför
ligga på fler i arbete.
Carl B Hamilton (FP), ekonomisk talesperson

- Miljöpartiet vill minska de ekonomiska
klyftorna och föreslår en omfördelning via
skatte- och trygghetssystemen. Vi vill bland
annat införa ett golv i sjukförsäkringen, höja
grundnivån i föräldraförsäkringen, underhållsstödet för
ensamstående föräldrar och tilläggsbidraget för studenter
med barn.
Per Bolund (MP), ekonomiskpolitisk talesperson

- Självklart ska aktiv fördelningspolitik
bedrivas vilket också alliansregeringen gör.
2012 styrs 90 procent av hushållsriktade
reformer till de 30 procent ekonomiskt mest
utsatta. Grunden att förbättra för de allra sämst ställda är
att statens ekonomi är sund och att de flesta har arbete.
Anders Sellström (KD), ekonomiskpolitisk talesperson

- Det är alltid viktigt att bedriva en
aktiv politik för att åstadkomma en
god grundläggande välfärd för landets
medborgare. Sverigedemokraterna kommer
även i fortsättningen att avsätta stora resurser
i partiets budgetmotioner till välfärdens kärna.
Björn Söder (SD), gruppledare

Vill du veta mer hur de politiska partierna ställer sig
i olika frågor? Maila kansli@makalosa.org med tips på
bra frågor, så försöker vi få dem besvarade!
Glöm inte heller titta på vår hemsida, www.
makalosa.org, efter vår kommunenkät, som kommer
ut under april månad!
Är du lokalpolitiskt intresserad ska du medlem
kanske också söka plats på vår tvådagarsutbildning till
Familjerådsledare, 7-8 september (i Stockholm)?
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Barnet i fokus

Ministerhearing med och
av barn!

Unicef
Rädda Barnen
Frälsningsarmen
Svenska Kyrkans Unga
Stadsmissionen
Sveriges Makalösa Föräldrar
Unga Örnar
HARO
Verdandi
Föreningen för Hörselskadade
medFamiljer
Täfteå Skola
Freinetskolan Kastanjen, Slagsta

av Sandra Karlsson & från projektet Barns röster från A till FN

och

Döva

Barn

Under hearingen dokumenterades vad barnen
framförde i både text och bild. Materialet används
sedan för att var fjärde år rapportera till FN:s
barnkommitté om barn och ungas rättigheter i
Sverige. Denna tilläggsrapport är unik just för att
den baseras på barn och ungas röster.

Sveriges Makalösa Föräldrar blev under 2012 invald som
medlemmar i Nätverket för Barnkonventionen. Nätverket
består av ca 40 medlemsorganisationer som alla arbetar
för att stärka barns och ungas rättigheter och för att FN:s
barnkonvention ska bli lag i Sverige.
Varje år genomför Nätverket en ministerhearing där
barn och unga får ställa frågor direkt till ministrar,
myndighetspersoner och andra viktiga beslutsfattare.
Barn och unga från medlemsorganisationerna bjöds
in för att delta och den 20 november 2012 samlades ca
50 barn och unga under 18 år i Lava på Kulturhuset,
36 | Makalösa Föräldrar

tillsammans med ca 15 medföljande vuxna. Deras frågor
samlades upp i fyra kategorier; skola, familj, samhälle och
fritid, och barnen fick sedan välja ett av dessa teman för
djupare gruppdiskussion. Utifrån deras egna perspektiv
formulerade de sedan ett antal frågor som de framförde på
scen direkt till den berörde beslutsfattaren.
Barnen kom från följande organisationer:
Familjehemmens Centralorganisation
Barns rätt till lek
Scouterna
1 | 2013

det. Och det finns ju liksom inget svar på att vi tycker att
det är mycket i skolan.”
”De hänvisar hela tiden till statistiken, och det kändes
som att de hela tiden skulle bevisa för oss att vi hade fel.
Men de var ju egentligen här för att lyssna på oss, och så
kändes det inte.”
”Det känns som att de inte höll med oss om nånting. Vi
säger vad vi tycker och liksom så tycker vi.”
”Vi pratade mycket om stress och om man tänker lite
utanför ramarna kan man tänka sig miljoner lösningar för
att motverka det, men det var ingen som pratade om att
bryta stressnormen, utan när man blir vuxen känner man
också den här stressen. Men är det meningen att man ska
ta med sig den här stressen till graven? Jag tror inte det. Jag
hade velat diskutera hur man kan bryta detta mönster, det
är ju ingen som mår bra av det.”
I vår barntidningen hittar du en intervju med en av
deltagarna!

I panelen medverkade:
Maria Larsson, barnminister
Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och idrottsminister
Bertil Östberg, statssekreterare för Jan Björklund,
Utbildningsdepartementet
Sara Roxell, Sveriges Kommuner och Landsting,
projektledare för den prioriterade satsningen ”Bättre stöd
till utsatta barn”
Fredrik Beijer, biträdande rättschef, Migrationsverket
Helene Forssbaeck, Rikspolisstyrelsen, arbetar med
barnrättsfrågor och brott i nära relationer
Staffan Engström, Skolverket
Under våren 2013 återstår arbetet med att skriva denna
rapport och Sveriges Makalösa Föräldrar kommer att vara
med i detta spännande arbete med möjlighet att framföra
perspektiv från barn till ensamföräldrar.
Barnen var efter ministerhearingen både nöjda och
kritiska. Mest framträdande var dock känslan att de inte
blivit hörda. nedan citat är insamlat av Nätverket för
Barnkonventionen:
”Det är som att de inte lyssnar på vad vi säger, för om vi
säger att det är mycket i skolan, då är det ju så vi upplever
2013 | 1
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Smått & Stort!
Pejling och dialog
Att sprida strategin för att stärka
barnets rättigheter
Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen
i uppdrag att genomföra insatser för att sprida och
kommunicera en strategi för att stärka barnets rättigheter
i Sverige mellan år 2012 - 2014. Strategin vänder sig till
kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Pejlinguppdraget innebär att man låter barn och
ungdomar utifrån sina erfarenheter påverka kommuner,
landsting och statliga myndigheter om beslut som rör
barn och ungdomar. Fokus ska vara på verksamheter som
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet.
Barnombudsmannen fick i september 2011 i uppdrag av
regeringen att ta fram ett förslag till kommunikationsstrategi
med konkreta åtgärder. Syftet med uppdraget är att
kommuner, landsting och statliga myndigheter ska känna

till och förstå hur strategins principer kan användas som
ett verktyg för att säkerställa barnets rättigheter inom den
egna verksamheten.
Barnombudsmannen får 3,7 miljoner kronor för 2012.

Makalösa Föräldrar och
Barnkonventionen
Sveriges Makalösa Föräldrar har ett starkt fokus på
Barnkonventionen, något vi vävt in tydligare i vår ver
verksamhetsplan. Oavsett vilken typ av föräldraskap det
rör sig om, och hur barnets livssituation än ser ut, är det
tydligt att Barnkonventionen blir den grund föräldrar
med fördel kan utgå från, när det gäller att hitta en bra
samverkan som fungerar. Nedan tipsar vi om bra material
att ta del av, men glöm inte titta i vår barntidskrift, för där
finner du en större text om Barnkonventionen!

Boktips
- ”Barnets rätt – en bok om barnkonventionen” av
Hanna Gerdes, Fonden för mänskliga rättigheter, och
Emma Fagerstrand, Sensus studieförbund, som kom ut i
november 2012 och som kan beställas via www.adlibris.
com
- Samtalshandledning till boken ”Samtal med barn och
ungdomar – erfarenheter från arbetet på BRIS” av Petter
Iwarsson (2007), vilken kan laddas ner från www.sensus.
se under Studiematerial och Mänskliga rättigheter

Bo här och bo där - Eva Uddling
Handlar om Fia som är lite arg för hon är trött på "bovarannan-veckan-hos"-livet. En bok om tiden precis efter
skilsmässan.
Min familj - Anna-Clara Tidholm
Bilderbok där tolv barn får presentera sin familj. Någon
har skilda föräldrar, någon är adopterad, någon har en
bonuspappa och så vidare. Den handlar alltså inte bara
om skilsmässa utom att familjekonstellationer kan se olika
ut.
När mamma och pappa skiljer sig: en
bok för barn om skilsmässor - Emily
Menedez-Aponte
Illustrerad faktabok som handlar om att en skilsmässa inte
är barnets fel.
Skilda vägar - Inger Ekbom
Syskonen Jonas och Sally får reda på att deras föräldrar ska
skilja sig. Boken har tillkommit i samarbete med Rädda
barnen. Den har en del text och kanske inte passar för de
allra minsta.

När du kom hem - Madeleine Gerbjörn,
Ulrika Adling Samuelson, Jonna
Bergelin
En fylla-i-bok för
adoptivfamiljer.

Vill du ha ett ex av 'Io längtar'?

Vi lottar ut en bok, maila
kansli@makalosa.org
med namn och adress.

Illustration: Rebecca Landmér

Pappa kommer - Inger Lindahl
Bilderbok om Axel som bor varannan vecka hos pappa
och varannan vecka hos mamma.
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Edvin och skilsmässan - Kirsti R.
Haaland
Berättelse om sexårige elefanten Edvin vars föräldrar
plötsligt skiljer sig. Edvin oroar sig för pappa elefant som
har flyttat ut och vad händer om mamma elefant träffar
en annan elefant.
Sjung för mig pappa - Stefan Casta
Bilderbok om en fågelunge som saknar sin pappa som har
flyttat till en annan fågelholk.
1 | 2013

Io längtar - Rebecca Landmér
Io bor hos sin mamma. En vecka. Och hos sin pappa. En vecka. Han har två hemma. Det går bra! Men jo, det finns dagar
av längtan, det är inte alltid lätt.
Finns att köpa bl.a. på förlagets webbplats: www.rebaland.se. Där finns även recensioner och ett utdrag av boken.
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Underhållsbidrag i Norden
Frågan om underhållsstöd och underhållsbidrag är viktig
och central för Sveriges Makalösa Föräldrar. Vi hävdar,
med rätta, att det skamligt låga underhållsstödet (1273 kr)
som inte höjts på över ett årtionde, slår hårt mot en utsatt
grupp. Dessutom har det bidraget en tendens att helt
felaktigt normera underhållsbidraget. Alla barn vinner
med andra ord på en rejäl höjning av underhållsstödet!
Många hävdar att vi ska vara nöjda, för vi har det så bra
i Sverige. Men hur ser det egentligen ut i övriga Norden?
Det ska bli ett fokus i detta och kommande nummer. I
detta nummer är det underhållsbidraget.

Danmark
I Danmark är föräldrarna generellt underhållsskyldiga tills
barnet är 18 år och fram tills 24 år om barnet studerar.
Underhållsbidraget i Danmark består av tre delar. Ett fast
grundbelopp och ett fast tillägg samt ett eventuellt tillägg
som baseras på föräldrarnas bruttoinkomst och antalet
barn som föräldern ska försörja. Normalbeloppet består
av grundbeloppet och det fasta tillägget och ses som en
miniminivå. Staten kan även besluta om att fadern ska
betala ett särskilt födelsebidrag för extra utgifter i samband
med födseln samt underhåll till modern. Underhållet
till modern betalas för två månader före födseln och en
månad efter födseln. En förälder kan även begära att få ett
särskilt bidrag från den andre föräldern för kläder, dop,
konfirmation och andra särskilda angelägenheter.
Föräldrarna kan själva avtala om underhållsbidragets
storlek. Är föräldrarna inte överens kan man vända sig till
Statsförvaltningen (den regionala statliga myndigheten)
som beslutar om underhållsbidragets storlek. Om den
betalningsskyldige inte betalar underhållsbidraget kan
bidragsmottagaren även få hjälp från staten med att driva
in underhållsbidraget. Vid ansökan om indrivning vänder
bidragsmottagaren sig till sin kommun eller sin lokala
statsförvaltning. Under tiden förskotterar då som regel det
offentliga.
År 2010 är normalbeloppet fastställt till 1 170 danska
kronor bestående av ett grundbelopp om 1 036 danska
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kronor och ett tillägg om 134 danska kronor per månad.
Därutöver tillkommer eventuellt det extra tillägget som
baseras på förälderns bruttoinkomst och antalet barn som
ska försörjas. Har den betalningsskyldige två barn och
tjänar 400 000 danska kronor per år blir det extra tillägget
25 procent av normalbidraget. Om den betalningsskyldige
tjänar cirka 435 000 danska kronor per år blir det extra
tillägget i stället 50 procent av normalbidraget.

Norge
I Norge är föräldrarna generellt underhållsskyldiga tills
barnet är 18 år och kan förlängas om barnet studerar.
Föräldrarna kan och uppmanas att själva avtala om
underhållets storlek för att bättre anpassa bidraget till
barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation
i stället för att använda den schabloniserade offentliga
modellen. Är föräldrarna inte överens kan man vända
sig till Arbets- och välfärdsförvaltningen (NAV140)
som beslutar om underhållsbidragets storlek. Ett beslut
eller ändring av Arbets- och välfärdsförvaltningen kostar
860 norska kronor. Har föräldrarna själva upprättat ett
skriftligt avtal om storleken på underhållsbidraget hjälper
Arbets- och välfärdsförvaltningen kostnadsfritt till med
att driva in beloppet om den betalningsskyldige inte
betalar. Kravet på indrivning ska ställas till det Arbets- och
välfärdsförvaltningens kontor där den betalningsskyldige
bor. Oavsett om bidraget är fastställt av det offentliga eller
genom ett privat avtal, kan både bidragsmottagaren och den
betalningsskyldige begära att indrivning och förmedling
av bidraget ska gå via Arbets- och välfärdsförvaltningens
indrivningscentral.
Den schabloniserade offentliga modellen för beräkning
av underhållsbidrag som används i Norge baseras på
barnets ålder. Underhållskostnaden för barn räknas ut
med en fast förbrukningskostnad som varierar beroende
på barnets ålder. Till detta belopp läggs bostadskostnad om
max 2 044 norska kronor och den faktiska daghemsavgift
eller tillsynsavgiften. Från detta belopp görs sedan avdrag
för barnbidrag om 970 norska kronor.
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I Norge ställs vidare krav på medling före en separation
eller skilsmässa om det finns barn under 16 år. En
förälder som inte vill fortsätta en relation kan ansöka
om separation hos landshövdingen i det län där man
bor. Om paret har barn under 16 år måste de träffas för
en medling innan skilsmässan eller separationen kan
bli giltig. Vid medlingen ska ett skriftligt avtal tas fram
vilket bland annat ska innehålla uppgifter om barnets
försörjning. Medlingsavtalet ska därefter skickas till
folkbokföringsregistret för registrering.

Finland
I Finland är föräldrarna generellt underhållsskyldiga
tills barnet är 18 år eller längre om barnet studerar och
om det bedöms skäligt. Föräldrarna kan själva avtala
om underhållsbidragets storlek. Underhållsbidraget ska
normalt betalas ut i förväg varje månad, men föräldrarna
kan även ingå avtal om en engångsbetalning. Avtalet ska
därefter lämnas till hemkommunens socialnämnd för
fastställelse. Behöver föräldrarna hjälp kan de vända sig
till barnatillsyningsmannen som hjälper föräldrarna med
att upprätta ett avtal. Är föräldrarna inte överens eller kan
enas om underhållsbidraget avgörs ärendet av tingsrätten.
Om föräldrarna själva har upprättat ett avtal och den
betalningsskyldige inte betalar det fastställda underhållet,
kan betalningsmottagaren vända sig till den statliga
Folkpensionsanstalten som sköter indrivningen av
underhållsbidraget.
Folkpensionsanstalten tar ut en förseningsränta på det
obetalda underhållsbidraget som man driver in.
Folkpensionsanstalten kan även ge befrielse från
betalningen om den betalningsskyldige har blivit arbetslös
eller av annan anledning tillfälligt fått en försämrad
ekonomi. En betalningsbefrielse kan beviljas retroaktivt,
men avser endast den del som Folkpensionsanstalten
betalar ut som underhållsstöd till barnet och inte det
resterande överskjutande beloppet.
Underhållsbidraget
i
Finland
utgår
från
schablonberäkningar baserade på barnets behov och

2013 | 1

föräldrarnas underhållsförmåga samt antalet barn som ska
försörjas. Beräkning för barnets underhåll delas upp i två
kategorier som består av allmänna kostnader och särskilda
kostnader. Allmänna kostnader avser baskonsumtion som
mat, kläder, fritidsaktiviteter med mera och är beräknat
som ett grundbelopp. De särskilda kostnaderna ska
däremot utredas från fall till fall och kan bestå av kostnader
för särskilda specialintressen som barnet har. Enligt
Justitieministeriets anvisningar från 2006 anses allmänna
kostnader för ett barn under skolåldern vara 250 euro per
månad, för barn mellan 7 och 12 år 290 euro per månad
samt för barn mellan 13 och 17 år 390 euro per månad.

Island
Island har något annorlunda system och kommer därför
presenteras enskilt.

Foto: Dreamstime
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Makalösa möten

Vad är Makalösa Föräldrar?
Makalösa Föräldrar började som en lokal förening i
Stockholm, för över femton år sedan, av ensamföräldrar
med syfte att tillsammans anordna sommarläger och
andra aktiviteter. De ville helt enkelt skapa mötesplatser, i
syfte att stärka och stötta ensamföräldrar.

Foto: Dreamstime

Det syftet är precis lika levande idag, men har under årens
lopp kommit att växa, till dels en riksorganisation med ett
fokus på politiskt påverkansarbete och opinionsbildning
och dels lokalföreningar och familjenätverk, som erbjuder
olika aktiviteter åt medlemmarna.
Nu finns det ett större antal mötesplatser runt om i
Sverige, i form av åtta lokalföreningar (med nya som är på
väg att starta) samt ett femtontal familjenätverk. En del av
dessa mötesplatser har ett rikt utbud av olika aktiviteter,
såsom sommarläger, söndagsfika och after work, medan
andra mötesplatser av olika skäl inte ännu kan erbjuda
mer än ett mindre antal aktiviteter.
Syftet för hela organisationen är att bli ett självklart
alternativ, både för de ca 250 000 ensamföräldrar som finns
42 | Makalösa Föräldrar

runt om i landet, och för de övriga familjekonstellationerna
som inte riktigt ryms i kärnfamiljen. Makalösa Föräldrar
stänger dock inte ute någon medlem som delar
organisationens värderingar, det viktigaste är en vilja
att samhället på olika sätt ska skapa bra villkor för alla
typer av barnfamiljer, med tydlig utgångspunkt från
Barnkonventionen.
Idag är det inte så. Ensamföräldrar lever i stor risk för
social och ekonomisk utsatthet, vilket naturligtvis beror
på många orsaker. En orsak är t.ex. att underhållsstödet
inte höjts på mer än tio är. (vilket i sin tur skapat en
normerande nivå för underhållsbidraget) En annan
orsak är att det fortfarande inte finns effektivt och
framgångsrikt stöd för de ca 7 000 par som varje år
hamnar i vårdnadstvist, vilket har förödande emotionella,
sociala och ekonomiska negativa effekter. En tredje orsak
är begränsande och oförstående regler och riktlinjer, som
t.ex. vissa kommuners ovilja att erbjuda ett barn skolskjuts
från två olika adresser, om barnet bor varannan vecka hos
respektive förälder.
Det finns många fler orsaker än så, ett samhälleligt
problem är komplext, men syftet för Makalösa Föräldrar
blir att stötta specifika ensamföräldrar, av andra
ensamföräldrar, med hjälp av livserfarenhet, vetenskaplig
forskning och utvecklad kunskap. Därför erbjuder t.ex.
många mötesplatser självhjälpsgrupper, stödgrupper
och/eller studiecirklar. Men syftet är också att samtidigt
påverka och förändra samhällsstrukturen, bl.a. med krav
på barnomsorg på obekväm arbetstid, resurser för stöd
till ett jämställt föräldraskap, tillgång till kostnadsfri eller
starkt rabatterad familjerådgivning.
Makalösa Föräldrar utvecklas ständigt, med fokus på
organisationsutveckling och kvalitetsförbättring, men
vi värnar också samtidigt om de viktiga principer vi
lever efter. Det ska t.ex. inte vara ett hindre för dig som
ensamförälder att delta i samhällelig demokrati, vilket
innebär att vi till våra möten nästan alltid erbjuder
barnledare, barnrum och meningsfull sysselsättning för
våra barn. Vi har också en strikt alkoholpolicy, som vi
värnar om.
1 | 2013

Hur blir du medlem?
Oavsett om du är ensamförälder eller ej, så hoppas vi
att du finner vårt arbete tillräckligt viktigt, för att vilja
stödja oss! Det kostar dig enbart 200 kr, och du betalar
enklast till bankgiro 5447-5892. Glöm inte skriva namn,
adress, e-mail. På hemsidan finns också enkel men trygg
betalningsfunktion, direkt till vårt bankgiro, samt en
lättförståelig medlemsregistrering.

Sveriges Makalösa Föräldrars
90-konto
Stöd direkt: pg 90 03 15-3 eller bg 900-3153. Läs mer
här http://www.makalosa.org/vart-arbete/sa-har-kan-dustotta/sveriges-makalosa-foraldrars-verksamhet-med-90konto/

Gästgrafiker
Det kommer snart också vara möjligt att betala
med kort!
Se http://www.makalosa.org/medlem/

Som medlem, om du är ensamförälder, kan du bl.a.
- delta i våra kurser och utbildningar,
- delta i lokalföreningarnas olika aktiviteter,
- kostnadsfri juridisk rådgivning,.
Läs också längre ner om detta årets utbildningar.
Alla medlemmar, dvs. även icke ensamföräldrar, får
också
- vår tidskrift,
- våra nyhetsbrev med aktuell forskning och politiska
nyheter inom familjepolitik.
Alla enskilda medlemmar är också varmt välkomna till
en regelbunden organisationsutveckling.
Företag,
intresseorganisationer
och
andra
sammanslutningar kan också välja att bli stödmedlemmar.
Det kostar också 200 kr och betalas på samma sätt.
Ett stödmedlemskap innebär möjligheten att få delta
i och stötta Makalösa Föräldrars effektiga politiska
påverkansarbete! Det innebär också vissa möjligheter
att få erbjuda våra medlemmar rabatterade produkter
och tjänster. Med Makalösa Föräldrars kommande
certifiering kommer du också få unik möjlighet att
visa på din ensamföräldrapolitik i ditt företag eller din
organisation! För mer information om detta, kontakta
gs@makalosa.org.
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I detta nummer av Makalösa föräldrars medlemstidning
gästspelar Rebecca Landmér som grafisk formgivare,
illustratör och
originalare.
Rebecca är makalös
förälder till en femårig
pojke, och arbetar
som illustratör,
barnboksförfattare,
grafisk formgivare,
webbredaktör och
webbutvecklare.
Välkommen att höra
av dig för att diskutera
uppdrag!

www.rebaland.se
rebecca@rebaland.se
illustration | grafisk form | webb
Makalösa Föräldrar |
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Årsmötet 2013

Styrelsens proposition

Årsmötet sker 27-28 april, i Stockholm. Plats är på
Södermalm, Fatburs Brunnsgatan 19. Det ligger nästan
i mitten mellan Tunnelbaneplatsen Medborgarplatsen
och Pendeltågsstationen Stockholm Södra Station. Det
finns också en lokal för barn och barnledare. Den finns
på Parkleken Björns Trädgård, som ligger precis mittemot
Medborgarplatsen.

Styrelsen skickade i början av februari ut en proposition till
alla lokalt aktiva, som också finns tillgänglig på hemsidan.
För att få den på mail, kontakta admin@makalosa.org.
Propositionen har som syfte att från grunden skapa en
verksamhet som bättre passar den typ av organisation som
Sveriges Makalösa Föräldrar under årens lopp vuxit till att
vara. Förhoppningen är att en ändrad organisationsstruktur
skapar bättre möjligheter för verksamheten och för
medlemmarna.
Rent konkret handlar det om att medlemmar i första
hand är medlemmar i en lokalförening (eller kanske till en
region, om det är vad flera lokalföreningar valt att upparbeta,
för att nå och ge service till fler medlemmar). Även om
riksorganisationen även fortsättningsvis ger administrativt
stöd till lokalföreningarna och familjenätverken (som
med tiden lämpligtvis också bildar lokalförening), så
är medlemsstöd av olika slag först och främst en lokal
fråga. Erfarenheter visar att det medlemsstöd som är mest
framgångsrikt, är det som föds, planeras och genomförs
på lokal nivå.
Propositionen är ett förslag som styrelsen utarbetat
till årsmötet, som där ska beslutas genomföra eller ej.
Riksorganisationen ser det som viktigt och angeläget att
det både innan och under årsmötet finns god möjlighet för
medlemmar att ställa frågor. Innan årsmötet kan det vara
viktigt att få chans att ställa frågor kring sådant som känns
otydligt. Svar som ger bättre bild av vad styrelsen vill, och
vad propositionen egentligen innebär, kan behöva få chans
att komma innan själva årsmötet.
Det är självfallet lika viktigt med kommentarer och
reflektioner, och oavsett vilken feedback det rör sig om,
ber vi att ni mailar dessa till nedan mailadresser.
Vissa frågor kommer vi att besvara innan, och kanske
även maila ut till samtliga lokalföreningar samt lägga upp
på hemsidan. Andra kommentarer kanske vi tar med oss
till årsmötet, för diskussion. Det är dock viktigt att betona
att själva propositionen kommer att läggas fram i dess
nuvarande form, och att eventuell kritik och förslag på
förändringar då behöver presenteras som motförslag.

Tidpunkterna är följande:
27 april, lördag: 9.30-12.00 (frivilliga medlemsaktiviteter)
27 april, lördag: 13.00-18.00 (en del av årsmötet)
28 april, söndag: 9.00-13.00 (en del av årsmötet)
Barnverksamhet finns i Björns trädgård:
lördag 9.00-18.30
söndag 8.30-14.30
Matig fika serveras lördag eftermiddag samt söndag
förmiddag. Planering sker för gemensam middag lördag
kväll (alla betalar sin egen middag).
Riksorganisationen vill med alla möjliga medel
välkomna så många medlemmar som möjligt till årsmötet,
det brukar vara ett uppskattat evenemang! Därför betalar
riksorganisationen resa och logi för en representant från
varje lokalförening och familjenätverk. Åker ni flera
personer i en bil samt kan tänka er dela rum så blir med
andra ord kostnaden lägre, då riksorganisationen står för
en stor del.
Nytt för i år är att ni själva får boka ert logi. Kansliet har
bokat sovsal på Skanstulls vandrarhem, och det finns ännu
möjlighet att antingen använda hela den sovsalen för en
enda lokalförening eller byta till enskilda rum. Det behöver
dock meddelas snart. De av er som därmed inte kan/vill
boka själv, kontakta kansliet. Vi har också viss möjlighet
att ordna boende för er som inte åker som representant
(dvs. får logi betald) men som gärna vill delta, i form av
övernattning hos stockholmsmedlem.
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Helgen är tänkt att genomföras som ett kombinerat
årsmöte / medlemsforum under lördagen och som ett
traditionellt årsmöte under söndagen. Helgen är dock
fortfarande under planeringsfasen och därför ber vi er alla
att ofta titta på hemsidan. Ni är varmt välkomna till båda
dagarna, men det är under årsmötet som röstning m.m.
sker.
För de av er som vill ge er röst som fullmakt till en
annan person (behöver inte själv ha rösträtt, men som
då får rätten att rösta åt er), så finns pdf-fil att få skickat
per mail. Den pdf-filen ska undertecknad inges till
generalsekreteraren, för att räknas som en röst.

Frågor? Maila kansli@makalosa.org!
Läs också mer på vår hemsida: http://www.
makalosa.org/om/verksamhet/arsmote-2013/.
Där finner du också fullmakt m.m. att ladda ner.
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För att även stötta en lokal diskussion kring
propositionen kommer både generalsekreterare och några
av riksorganisationens ledamöter att närvara vid flertalet
av lokalföreningarnas årsmöten. Vilka det är, finner du på
hemsidan, som regelbundet kommer att uppdateras vad
gäller årsmötet och propositionen: http://www.makalosa.
org/om/verksamhet/arsmote-2013/proposition-tillarsmotet-2013/
Riksorganisationens
styrelse
representerad
av
arbetsgruppen för propositionen, Leif Degler & Therese
Ström tillsammans med generalsekreterare Sophia
Lövgren

Leif Degler
degler.leif@gmail.com

Sophia Lövgren
gs@makalosa.org

Makalösa Föräldrar |
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Makalösa nytt

Makalösa Nytt
Det är mycket spännande aktiviteter som sker under år 2013! En hel del av dem är ännu inte riktigt
"i hamn", som t.ex. flera stora projektansökningar som vi har lämnat in, men det vi vet vill vi gärna
och stolt berätta om:
Almedalen
Almedalsveckan är som ni vet vecka 27, och Sveriges
Makalösa Föräldrar är som vanligt på plats för att ställa
politiker och beslutsfattare till svars för den förda
ensamföräldrapolitiken. Nytt för i år är ett samarbete med
Föreningen Insolvens, som resulterat i ett gemensamt
lunchseminarium, som tar plats tisdagen 2 juli, kl. 12.0013.30. Vi har genom generöst stöd av Sensus fått möjlighet
att vara på Trädgården, och har under våren lyckats engagera
intressanta och viktiga deltagare till en paneldebatt om
barnfattigdom. Ämnet är i allra högsta grad viktigt med
tanke på programmet Uppdrag Granskning, och vi vill
därför få till stånd en saklig och nyanserad debatt. Läs mer
på hemsidan!

Utbildning i styrelsekunskap
Makalösa Föräldrar har under årens lopp fått många
förfrågningar från lokalföreningar om att erbjuda möjlighet
att samla de lokala styrelserna, och både informera
om möjligheter i utveckling kring styrelsekunskap,
och skapa mötesplats för att diskutera svårigheter och
utmaningar med att leda en lokal förening. Därför
erbjuder riksorganisationen i höst, 7-8 september, en
tvådagarsutbildning i Stockholm. Deltagarna får där
verktyg och kunskap om ett framgångsrikt styrelse, med
tips och råd hur de kan undvika de vanligaste fällorna. En
representant från varje lokalförening får sin resa och sitt
boende betalt, men självfallet välkomnas fler representanter!
För anmälan, maila kansli@makalosa.org.

Utbildning familjerådsledare
7-8 september så erbjuder vi också en utbildning till att
bli familjerådsledare. Syftet är att skapa kunskap och
verktyg kring lokalt politiskt påverkansarbete, kommunal
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Sveriges Makalösa
Föräldrar 2012
Sveriges Makalösa Föräldrar har under år 2012 genomfört två
stora projekt, ett finansierat av Ungdomsstyrelsen för att starta
upp mötesplatser för ensamföräldrar och ett finansierat av
Konsumentverket för att sprida råd och stöd kring ensamföräldrars
privatekonomi. Vi har besökt fem olika städer med våra seminarier,
i samverkan med bl.a. kronofogden och kommunala skuld- och
budgetrådgivningar, samt skapat två stora portaler för alla föräldrar
som berör olika viktiga frågor som vi möts av. På www.foraldrakoll.
se och www.vardnadsfred.se finns heltäckande information som
alla har nytta av.
Sveriges Makalösa Föräldrar har också varit inspiration vid
skapandet av två böcker (Handbok för Makalösa Mammor
samt Det löser sig jämt), samt aktivt deltagit i rundabordssamtal
med både politiker och näringslivet, kring frågor som rört
ensamföräldrafrågor, jämställdhet, barnfattigdom och arbetslivet.
Just frågor kring fattigdom och social utestängning har varit i stort
fokus, inte minst i ett europeiskt perspektiv, där organisationens
generalsekreterare Sophia Lövgren fått delge sin expertis och
kunskap kring en av de största utmaningarna Europa står inför.
Ytterligare andra viktiga frågor, i ett främst svenskt perspektiv,
har varit kommunal ensamföräldrapolitik, vårdnadsfred, jämställt
föräldraskap, jämställdhet och barnkonventionen, som Sveriges
Makalösa Föräldrar varit särskilt inbjudna i flera olika arrangemang
och flera olika städer för att delge viktiga perspektiv ur ett
ensamföräldraperspektiv. Detta har också organisationen fått unikt
tillfälle att informera kring i bl.a. Almedalen, Barnhälsovårdens
konferenser i Stockholm och Underbara Barn mässan.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att verksamheten varit
i enlighet med verksamhetsplanen, tack vare ett ambitiöst kansli
och engagerade volontärer, tillika medlemmar. Medlemstidningen
har kommit ut i två nummer, nyhetsbrev har skickats ut ca 45
gånger, pressmeddelanden har skrivits ca 45 gånger. Förutom
generalsekreterarens medverkan i tre TV-inslag, har hon också
författat tio debattartiklar. Sveriges Makalösa Föräldrar har också
nämnts av media vid minst tio tillfällen.

opinionsbildning, effektiv medlemsrekrytering samt lokalt
nätverksbyggande. En stor del av ensamföräldrafrågorna,
i politisk mening, ansvaras av kommuner, och därför är
det viktigt och effektivt för våra mötesplatser att ha en
kontaktperson som på lokal nivå kan driva vissa specifika
frågor som är viktig för just den aktuella kommunen.
Vi kommer att erbjuda flera kunniga föreläsare. En
representant från varje mötesplats, och då gärna någon
med stort intresse för kommunpolitik, får sin resa och
sitt boende betalt. För frågor, maila kansli@makalosa.org.

Webbkurs för dig som är
ensamförälder
Till hösten kommer vi också att erbjuda en webbkurs,
som en kombination av förra höstens webbkurs
Kreatov Konflikthantering och en kort utbildning kring
Barnkonventionen. Detta ger dig värdefulla verktyg och
insikter i ditt föräldraskap, inte minst i relation till ditt
barns andre förälder, som förhoppningsvis ska skapa en
sund och konstruktiv relation mellan er.

Sveriges Makalösa Föräldrars
90-konto
Som mycket trevligt avslut på året fick Sveriges Makalösa
Föräldrar godkänt på ansökan av 90-kontot, som i sig
innebär en spännande framtid och utveckling av vår
verksamhet.

Läs mer här http://tiny.cc/xvxotw
Maila kansli@makalosa.org för frågor.
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Novell
Grannarna i 84:an
Novell

av Lena Malm
Minns vi vår bok Visst kan det vara jobbigt att ha ont om pengar, men man behöver inte vara
olycklig för det? Från den har vi nu publicerat flera bidrag, men haft ett uppehåll i tidningen. Här
börjar vi igen, denna gång med våra hedersomnämnanden. Och vill ni köpa boken kostar den endast
20 kr, maila admin@makalosa.org.
Kajsa hade tröttnat för ett bra tag sedan. Framför sig
såg hon hur dystert livet och ekonomin skulle se ut de
närmaste tio åren, eller kanske ännu längre egentligen
om man skulle vara krass men det vågade hon inte
riktigt sia om. Inte som det såg ut nu i alla fall. Ett som
var säkert var att det fanns inte många ljusningar. Så såg
tillvaron ut just nu. Och fantasin för en ensamstående
mamma på en ort långt hemifrån, var slut för länge
sedan.
Igår hade hon hämtat Jespers medicin på Apoteket.
Han hade öroninflammation igen och Kajsa hade varit
hemma med honom i tre dagar nu. Hon hade pluggat
medan han sov. Socionom. Det var vad hon tänkte bli.
Målinriktad var hon så det räckte och blev över. Men
just nu kändes det som evigheter tills hon skulle bli
klar. Och alla dessa bekymmer med pengar. Det var
som problemen aldrig tog slut.
Jesper gnydde lite från soffan och Kajsa suckade.
Hon tittade ut genom fönstret. Det hade börjat regna
igen och hon blev påmind om att Alva inte hade några
regnstövlar. Det var fyra dagar kvar till studiebidraget
skulle komma. Plånboken gapade tom nu. Det fanns
verkligen all anledning att sucka högt. Igår hade Alva
kommit hem från skolan med genomblöta tygskor.
Skor till barnen var verkligen i hög prioritet när
pengarna kom in på kontot. Kajsa visste precis vilka
hon skulle köpa.
Det var när hon såg granntanten med rollatorn göra
sitt bästa för att undkomma regnet som Kajsa fick en
fantastisk idé. Sakta bet den sig fast och började växa

och redan en halvtimme senare hade hon tänkt klart
och fann sig upptagen vid datorn med helt andra
uppgifter än de hon borde göra, långt ifrån psykologin
som hon pluggade. Det fick bära eller brista.
Eva-Lena Jansson var den första som fick syn på
lappen när hon ut ur hissen. Hon hade bott i huset
sedan det byggdes i mitten på 80-talet. Eva-Lena, som
var ensamstående och 55 år arbetade oregelbundna
schemalagda tider på Biblioteket. Hon var precis på
väg till jobbet men stannade upp när hon såg den
färgglada lappen. Jag hjälper dig, stod det med stora
svarta bokstäver på det rosa pappret med påklistrade
cerise och gröna blommor i filttyg. Under med lite
mindre storlek på bokstäverna fortsatte texten: Jag går
ut med din hund, bakar bullar till din fest eller handlar
din matkasse. Om det inte är just det du behöver hjälp
med så är jag flexibel. Men jag tror att du kan behöva
mig ibland.

Rollator-kvinnan som hette Stina kom precis ut från
cykelrummet där hon parkerat sin rollator. Hon stannade
till bredvid den leende Eva-Lena och tittade även hon på
den färgglada lappen.
-Vilket trevligt initiativ, sa hon till Stina.
-Verkligen.
Vi känner inte varandra än. Men om vi ger varandra
chansen så kan vi få ett bra utbyte av varandra. Mina
barn som är 4 och 7 år är två fina ungar som du har
chansen att lära känna om du passar dem en stund när
jag pluggar på helgen. Kom ner till mig på 86:an på
söndag. Jag bjuder på kaffe och te och hembakat bröd.
Hälsningar Kajsa.
Flera månader senare, på Alvas skolavslutning kom
Kajsa att tänka på den där dagen då snilleblixten kom.
I klassrummet var det trångt med alla föräldrar och
syskon som tålmodigt väntade. Leende längs väggen och
fullt upptagna av att se hur det gick på Alvas avslutning
stod Stina (rollatorn hade hon lämnat i korridoren),
Eva-Lena, Stig och Ann-Britt på bottenvåningen och
nyinflyttade Linda. Stolt stod Kajsa bredvid med Jesper
i handen.
Alvas avslutning skulle firas med saft och tårta.
Senaste halvåret hade Kajsa och barnen varit bjudna på
middag i grannhuset minst en dag i veckan och nu ville
hon bjuda tillbaka. Nu skulle det bli tårtkalas för alla.
Alvas skolavslutning skulle bli något särskilt minnesvärt.
Den största vinsten hade Kajsa gjort själv i form av
fantastiska vänner och grannar som hon lärt känna.

Illustration: Rebecca Landmér

Den hade dessutom påverkat ekonomin i rätt riktning
rejält men den största vinsten var nog ändå den goda
tryggheten. Finare människor än de i 84:an fick man
leta efter.

Minns du vår bok Visst kan det
vara jobbigt att ha ont om pengar,
men man behöver inte vara olycklig
för det?
Och vill ni köpa boken kostar den endast
20 kr, maila admin@makalosa.org

Illustration: Rebecca Landmér
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Kontakt

Kontaktinformation

MALMÖ
LOKALFÖRENING

LUNDS
LOKALFÖRENING

NORRKÖPING
FAMILJENÄTVERK

www.malmo.makalosa.org

www.lund.makalosa.org
FB: sök grupp Lunds Makalösa
Föräldrar

www.norrkoping.makalosa.org

Tanja Larsson
Ordförande
tanjanicole@gmail.com

Du hittar all information om vår verksamhet på www.makalosa.org. Lokalföreningarnas och
nätverkens egna hemsidor finns på stad.makalosa.org, t ex norrkoping@makalosa.org. På hemsidan
finner du även anmäla dig till gruppmail och Yahoogrupp.

Jenny Ryd
jenny.ryd@gmail.com
Eva Johannesson
eva.marie.johannesson@telia.
com

Elisabeth och Victoria
Norrkoping@makalosa.org

BORLÄNGE
FAMILJENÄTVERK/
LUDVIKA
FAMILJENÄTVERK/
GAGNEF FAMILJENÄTVERK

FALUNS
LOKALFÖRENING

GÄVLE
FAMILJENÄTVERK

SKELLEFTEÅ
FAMILJENÄTVERK

STOCKHOLMS
FAMILJENÄTVERK

STOCKHOLMS
LOKALFÖRENING

www.falu.makalosa.org
FB: FaluMakalosaForaldrar

Annelie annelie.remsobo@
hotmail.com

www.skelleftea.makalosa.org

Marika Mikkelsen
ordförande

Stockholms lokalförening har
en anställd samordnare på
halvtid.

Alla tre nätverken är på väg
att starta upp. För information
kontakta:
tf kontaktperson
Marika Mikkelsen
marika.mikkelsen93@gmail.
com

Sonja
sonja.sjoblom@hotmail.com

0730 - 22 56 54
marika.mikkelsen93@gmail.
com

Anna
anna.graham@hotmail.se

Stockholm har även flera
familje-nätverk, som du
kan komma i kontakt med.
Dessa nätverk är: Blå linjen,
Märsta, Norra innerstan &
City, Norrförort (Täby med
omnejd), Södermalm, Årsta.
Familjenätverk som ska
starta: Hägersten, Nacka/
Tyresö, Östra söderort.

GÖTEBORGS
LOKALFÖRENING

HELSINGBORGS
LOKALFÖRENING

HUDIKSVALL
FAMILJENÄTVERK

UMEÅ
LOKALFÖRENING

UPPSALA
FAMILJENÄTVERK

VÄSTERVIK
FAMILJENÄTVERK

www.goteborg.makalosa.org
FB: Goteborgs-MakalosaForaldrar

Sekreterare Maria Paulsson
0733 - 93 32 64

Hudiksvall nätverk är tänkt
att starta upp. Fram tills dess
kan man gärna höra av sig
till kontaktpersonen, för att
komma överens om att ses.

Rosita Nilsson, 0702-858585,
rositanilsson73@hotmail.com

Karolin Lundström
karolinl@hotmail.com

Jeanette Nilsson
jeanette-maria.nilsson@
bredband.net

Henrietta Ahlberg
henrietta_ahlberg@hotmail.
com

Cicci Gustavsson
ceciliagustavsson@bredband.
net

Sara Friedrichsen
ordförande
sarafriedrichsen@gmail.com

Vice ordförande
Agneta Persson
agneta.persson68@gmail.com

Jeanette Nordin
jeatou7505@hotmail.com

Lena Andersson
lenaandersson@gmail.com

Peter Domeij
0709-78 76 93
stockholm@makalosa.org
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

Linda Söderström,
0705-599328

lindasoderstrom@hotmail.com

KARLSKRONA
FAMILJENÄTVERK

KARLSTAD
FAMILJENÄTVERK

KRISTIANSTAD
FAMILJENÄTVERK

VÄSTERÅS
LOKALFÖRENING

ÖREBRO
FAMILJENÄTVERK

Josefin Dahlander
elisejosefin@hotmail.com

www.karlstad.makalosa.org

Maria Gullvén
mariagullven@hotmail.com

vasteras@makalosa.org

www.orebro.makalosa.org

Karin Jirsäter
021 - 33 44 32
karinj64@hotmail.com

Kattis Svensson
kattisbobline@gmail.com

karlstad@makalosa.org
Gertrud Gybrant
gertrud.gybrant@privat.utfors.
se
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ÖVRIGA SVERIGE
Är ni intresserade av att
öppna ett eget nätverk? Det
räcker om det finns två-tre
intresserade, som vill starta
upp! Riksorganisationen hjälper
till er att komma igång på olika
sätt. Önskan att starta nätverk
har kommit från Halmstad,
Hudiksvall, Hörby, Kalmar,
Kumla, Landskrona, Leksand,
Söderhamn. Rikskansliet 08720 14 13 kansli@makalosa.org
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FÖRENINGSBREV B
Avsändare:
Sveriges Makalösa Föräldrar
Tantogatan 45

SVERIGE
Porto
betalt

118 42 Stockholm

Sveriges Makalösa Föräldrar
Uppåt, Framåt, Med Glädje
www.makalosa.org
www.vardnadsfred.se
www.foraldrakoll.se
http://twitter.com/Makalosa
http://www.facebook.com/makalosa

