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Rätten till bostad
av generalsekreterare Sophia Lövgren
Det är en mänsklig rättighet att ha en ”tillfredsställande
levnadsstandard”, där bostad är en komponent.
Bostadsfrågan har också varit en viktig politisk fråga,
men numera, finns liten politisk enighet. Regeringen
har varit framgångsrik i att skapa en marknadsfråga av
bostadspolitiken, som tidigare var en samhällsfråga. Trots
att det råder bostadsbrist i många kommuner, så har
marknaden som lösning på problemet slagit rot så hårt
att det inte heller finns ett samlat grepp från oppositionen
vad gäller framgångsrika alternativ. Bostadsfrågan är
ett ypperligt exempel på en fråga som har fått utgöra en
pendang till rådande politisk ideologi; från att ha varit
detaljstyrd i syfte att skapa en bättre värld till att idag vara
hängiven åt marknadens krafter. Detaljstyrningen som
varit ska absolut inte få stå okritiserad. De politiska målen,
i och med byggandet av ett modernt samhälle utan sociala
och ekonomiska klyftor, var både framtidsoptimistiska och
reformsugna, men kom att få underordnad betydelse när en
rationell vetenskaplig social ingenjörskonst och en intensiv
teknisk rationalisering kom att bygga höghus som vare sig
skapade ett gott folkhem eller en god medborgare. Senare
tids europeiska överstatliga projekt från slutet av 1990-talet
har varit mer kostsamma än framgångsrika, vilket till dags
datum tycks stagnerat i en uppgiven ”politiken kan inget
göra, låt marknaden lösa”-retorik, vilket självfallet slår
hårdast på de svagare grupperna som lever långt från en
”tillfredsställande levnadsstandard”.
Bostadsfrågan har också ett tydligt genusansikte.
Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning visar
t.ex. att bostadsfrågan är en mycket viktig fråga, särskilt
för kvinnor. Den frågan är lika viktig som trygghet,
sysselsättning och miljö och t.o.m. viktigare än integration,
jämställdhet och kultur. Bostadsfrågan blir för många
kvinnor livsvärlden, där barnen rör sig och där allt obetalt
arbete sker, medan det som bäst för deras män kan bli
ett projekt. Livsvärlden kan även inkludera otrygga hem.
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Majoriteten av det våld
som drabbar kvinnan
sker i eller i nära
anslutning till hennes
hem. Rädda kvinnor
som
vill
separera
tvingas i brist av
lediga bostäder bo
med sina f.d. partners.
Det är också främst
(ensamstående)
mammor och deras
barn som drabbas
av
vräkning.
Barnfattigdomen
gör
sina
absolut
tydligaste avtryck i
förorter, och då särskilt
bland ensamstående mammor och föräldrar med
invandrarbakgrund. Därtill finns ett bostadsbidrag som
generellt gör liten nytta. Ungdomsarbetslösheten är också
som mest märkbar i (vissa) förorter, som när hopplösheten
och frustrationen blivit alltför djup bland annat tar sig
uttryck i skadegörelse och upplopp i (vissa) förorter. Vilket
skapat stor oro, inte minst bland kvinnor.
Och medan det finns en mycket tydlig vilja – och framför
allt ett mycket tydligt behov - från medborgarna, vad gäller
rätten till ett tryggt hem, går det knappt att skönja vad
för politisk vilja som finns. Förorter säljs till riskkapitaliser,
för köparna är så ”roligt annorlunda” och kan kanske
skapa lite framgångshistorier i utanförskapets utmarker.
Allt mer exkluderande bostadsföretag kräver numera
fasta heltidsjobb,överdrivna årsinkomster och ovärdiga
boendereferenser. På regeringsnivå diskuteras ”optimalt
utnyttjat bostadsbestånd”, som tycks innebära utförsäljning
av kommunala bostadsföretag i ”svaga bostadsmarknader”,
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eftersom det är bättre att de ”omstruktureras enligt
marknadsmässiga villkor”. Kommunerna får också högre
krav på att ta hänsyn till ”relevanta nationella och regionala
mål, planer och program”, som möjligtvis kan innebära att
kranskommunerna i storstadsområdena nu får skärpa till
sig och bygga fler bostäder, så att folk har någonstans att bo.
Och på europeisk nivå finns nu ett förslag på att regeringen
bör avskaffa de sista resterna av svensk hyresreglering, och
göra det enklare för nya företag att få bygglov. I klartext än
mer ökade priser för att bo centralt, och ökad risk för att
oseriösa företag tar chansen att bygga dåliga bostäder och
göra snabb vinst.

Men fortfarande är det en mänsklig
rättighet att ha ett hem.
Den detaljstyrda bostadsfrågan har sedan dess politiska
födelse under 1900-talets början varit kopplade till olika
politiska mål. Det funktionalistiska stadsbyggandet stod t.ex.
för värderingar kring modernitet i form av perfekt ordning.
Några årtionden framåt smälte socialdemokraternas
politiska projekt, i form av det politiska folkhemmet,
samman med byggandet av ett mer modernt samhälle.
De sociala och ekonomiska klyftorna skulle byggas bort,
och det goda (folk)hemmet skulle kännetecknas av likhet,
omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Allt hade nog varit

gott och väl där, om det från grunden framtidsoptimistiska
och reformsugna projektet hade fått fortsätta sin
omvandling i en väl genomtänkt ordning, för det var
erbarmligt ohygieniska, små och förfallna lägenheter som
revs. Men en uppfostrande och rationell vetenskaplig social
ingenjörskonst och en intensiv teknisk rationalisering av
byggsektorn. som bidrog till ett mer storskaligt byggande,
bidrog till att skapa förorter som i princip var kraftigt
kritiserade redan när de byggdes fram. Och bostadspolitiska
styrmedel har i princip sedan dess satts in, för att försöka
styra och omvandla förorterna. Denna styrningsprocess
fick sitt crescendo i slutet av 1990-talet, då ekologismen
fick styrfart och då både stat och europeisk överstatlighet
genom kostsamma lokala investeringsprogram röjde runt i
förorterna.

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 Ekonomi

Det manliga
bostadsprojektet och den
kvinnliga livsvärlden
"Mitt hem är min borg" – från ett manligt
perspektiv
av generalsekreterare Sophia Lövgren
Politikern Edward Coke myntade ovan ordspråk på slutet
av 1500-talet, och menade med all trolighet att vi alla ville
känna oss trygga i vårt hem. Oavsett hur litet och enkelt
hem vi har, så har vi alla ett behov av att ”slappna av”, låta
maskerna falla som sociologen Erving Goffman skulle ha
sagt. Vi behöver kunna bo in oss någonstans, sova i vår säng
och åtminstone på en liten vrå få bestämma hur just våra
saker ska stå placerade.

Bostadspolitik och bostadsfrågan tros
vara en av de stora valfrågorna nästa år.
Och det med all rätt. Det är en mänsklig
rättighet att ha en ”tillfredsställande
levnadsstandard”, där bostad ingår.
I Barnkonventionen får detta en skärpning, där det
konstateras att en ”skälig levnadsstandard”, där bostäder är
en viktig komponent, är något som konventionsstaterna
ska bistå föräldrarna, så att de i sin tur kan tillgodose detta
åt barnen.
Det finns troligtvis ett samband vad gäller behovet att
känna oss trygga i vårt hem (om ingen annanstans) som hör
till den vanmäktiga hopplöshetskänsla som stödpersoner
genom Brottsofferjourerna mött hos brottsoffer som
fått inbrott i sina hem. En del av dessa brottsoffer väljer
t.o.m. att flytta, då de upplever att de aldrig mer känna
sig riktigt trygga hemma, även om de ”bara” blev av med
6 | Makalösa Föräldrar

grejer som i flera fall rätt lätt kunde bli ersatta. Sambandet
finns förstås också för barn som vräks, något inte minst
Barnombudsmannen tagit upp som ett allvarligt trauma.
En barndom är nu. Det tror jag de flesta av oss vuxna
kan minnas, hur vi som barn levde i nuet. Och det är –
oftast – med hjälp av ”saker”. Där finns egna sängen, med
favoritöverkastet. Där finns tapeterna med mönster som
studeras ingående varje kväll innan sömnen tar över. Där
finns bokhyllan från IKEA och sänglampan som mormor
gav i present. Där finns mjuka mattan som är perfekt
att ligga och göra läxorna på och där finns fönstret, med
den välkända utsikten av ett träd och ett hus mittemot.
Och världen utanför innehåller ett hem, som innehåller
tusentals fler trygga detaljer, en trappuppgång som ekar
på ett särskilt sätt, en port som knirrar, en väg till skolan,
som också rymmer vägarna som leder till bästisarna. Allt i
en sfär som barnet skapar, och som får utgöra den stabila
plattform varmed hen växer upp, dag för dag.
Visst, vi flyttar alla, någon gång. Och troligtvis är oftast
barnen minst förväntansfulla. Barn brukar vilja krama
om det trygga och stabila. Men med glada föräldrar, som
exalterat berättar hur mycket bättre det kommer att bli, på
alla sätt och vis, så blir ändå barnet lite försiktigt nyfiket på
allt det nya, och med tiden blir det nya också det trygga.
Men det är inte vad som sker vid en vräkning. En
vräkning har föregåtts av en ansökan från hyresvärden, till
Kronofogden eller domstol, som naturligtvis föregåtts av
att hyran inte blivit betald. Så i många månader innan en
2 | 2013

vräkning har brist på pengar varit ett ständigt orosmoment
hemma, som ett mörkt moln över familjen, där det för några
familjer slutar i att de helt enkelt måste lämna sitt hem,
ta med sig det de kan och få resten av sina tillhörigheter
magasinerade. För en längre eller kortare tid.
År 2012 inkom enligt Kronofogden 8,814 ansökningar
om vräkningar. Av dessa genomfördes 2,616 vräkningar.
Av dessa vräkningar drabbades 569 barn (dvs. minderåriga
boende med ensamstående eller sammanboende föräldrar),
men dessutom påverkades också 1,708 barn av att en
vräkning ansökts om (av hyresvärden, som behöver beslut
från Kronofogden eller av domstol) men inte genomförts.
Vi kan ju gissa att föräldrarna suttit och pratat oroligt om
denna ansökan om vräkning, även när barnen funnits
närvarande, så visst finns det fog att prata om även dessa
barn. År 2013 har redan 410 barn påverkats, och 120
barn direkt drabbats, av en vräkning. Av dessa ”barnvräkningar” är föräldrarna i 63 % av fallen ensamföräldrar
(siffra från 2009), där 80 % är kvinnor. En redan utsatt
grupp, ensamstående föräldrar, blir alltså drabbade även
vad gäller vräkningar.
En barndom är också nu även för ett barn vars föräldrar
separerar. Men i Stockholm, och andra storstäder, kan en
separation föregås av att föräldrar tvingats bo tillsammans
många månader, i vissa fall något år. Det behöver absolut
inte bara handla om svårigheten att få en hyresrätt, det går
inte heller särskilt snabbt att t.ex. sälja ett hus och köpa
två nya bostadsrätter. Vi (utomstående) kan tycka att dessa
vuxna föräldrar borde ”bete sig som folk och göra det bästa
av saken”, åtminstone om inte annat så för deras barns skull.
Vi kan också tycka att de i denna situation borde försöka
vara sams, inte bråka, inte höja rösten, inte skrämma
barnen… Men vad vi än tycker så får Makalösa Föräldrar
rätt ofta höra om just dessa exempel, och tyvärr rätt ofta fått
veta att denna påtvingade, rätt omänskliga, livssituation för
många f.d. par slutar med högljudda bråk och till slut hot.
Det är hjärtskärande med dessa telefonsamtal och mail,
från kvinnor som ännu inte drabbats av hot eller våld,
och därför inte kan få hjälp av polis, men som går på tå
därhemma, och kanske inte ens ännu vågat prata om en
separation, av rädsla för att mannen ska explodera. Med en
mer mänsklig bostadsmarknad, hade hon kanske kunnat
planera ”sin utväg” och i lugn och ro vetat om att den dagen
hon berättar så har hon också någonstans att ta vägen. Vi
får också många samtal från föräldrar, som inte bråkar men
som i princip lever separata liv, och räknar dagarna tills de
2013 | 2
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kan hitta ett alternativ. Att ”hålla andan”, vara ansträngt
trevlig mot någon som blivit en främling och släpa fötterna
efter sig på väg hem, kan aldrig vara bra för ett barn att
behöva bevittna.
Bostadsfrågan är med andra ord en oerhört viktig fråga.
Det är först och främst en mycket viktig fråga för de svenska
medborgarna, men för kvinnor i något högre utsträckning
än för män.

Bostadsfrågan är lika viktig som
trygghet, sysselsättning och miljö, och
viktigare än integration, jämställdhet
och kultur, enligt Länsstyrelsens
medborgarundersökning.
Makalösa Föräldrar |
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Bekämpande av
barnfattigdom
Samtidigt som antalet hyresrätterna minskar, då de
ombildas till bostadsrätter och få nya byggs, så blir
bostadsbolag alltmer kräsna och ställer högre krav på
hyresgästerna. Det gör det i princip omöjligt för unga att
få en bostad, men det är också svårt för främst kvinnor,
som är i majoritet vad gäller otrygga visstidsanställningar
på deltid.
Ett vanligt krav, om du loggar in på Stockholms stads
bostadsförmedling, är att den totala årsinkomstens brutto
ska uppgå till lägst fyra gånger årshyran. Det innebär om du
t.ex. försöker hitta en trea (i aktuella sökexempel med hyra
på ca 6,500-7,500kr), så måste du ha en hushållsårsinkomst
på minst 330,000 kr. Det är vad bostadsbolagen kräver.
Det vore intressant att veta om de överhuvudtaget har
kopplat sitt beslut till t.ex. Konsumentverket, en aktör
som rimligtvis borde veta vad ett hushåll kan leva på.
Enligt deras budgetkalkyl skulle en ensamstående mamma
och ett barn, med en hushållsårsinkomst på ca 330,000
kr och en hyra på ca 7,000 kr/månaden, ha ett överskott
på ca 6,000 kr/månaden! Det enligt deras kostnadskalkyl
på livsmedel 3,100 kr, fritid/lek 1,300 kr, kläder/skor
1,100 kr, personlig hygien 700 kr, hemutrustning 500 kr,
mobiltelefon 300 kr, förbrukningsvaror 150 kr, medler
1,000 kr och hemförsäkring 100 kr.
Utöver detta rätt överdrivna krav, som vare sig
Länsstyrelsen i Stockholms län eller Stockholms stads
bostadsförmedling tycks försöka komma tillrätta med,
så finns också krav på ”någon form av varaktig inkomst
(t.ex. tillsvidareanställning, projektanställning eller
långtidsvikariat). A-kassa eller försörjningsstöd godtas
ej, ej heller kan en förmoda korttidsvikariat (och förstås
inte deltidsanställningar). Hyresvärden ”accepterar inga
betalningsanmärkningar”, har ”regler mot trångboddhet”
(så glöm att försöka dryga ut hyran med tillfällig
inneboende eller söka mindre lägenhet med fler barn) och
kommer att ”inhämta boendereferenser”. Men om du är
nyanländ i Sverige eller bott i villa de senaste tio åren, vem
ska då kunna ge boendereferenser? Det är svårt att inte dra

tankarna till Alva Myrdal, som funderade på om det var
”en dålig lägenhet” eller ”en dålig barnfamilj” som skulle
förbjudas, när hon tänkte fritt kring rashygien.
Men bostadsfrågan är en politisk fråga utan enighet. Alla
politiska partier vill tydligen inte bidra till att skapa en
flexibel, trygg och rättvis bostadsmarknad. Mitt hem som
min borg gäller alltså absolut inte alla, och särskilt inte de
utsatta grupperna. Faktum är att det går att fundera på om
det ens gäller en majoritet av den svenska befolkningen.
Det är ett rätt litet antal familjer som blir vräkta (tack och
lov), men om vi till denna skara räknar de grupper som
bor i andrahand och studentlägenheter, samt de som helt
enkelt står i bostadskö år efter år men av olika skäl inte kan
flytta trots att de vill och kanske behöver det – tillsammans
med de mer resursstarka grupperna som i brist på annat
tvingats låna till bostadsrätt men kanske ofrivilligt och med
mycket liten kapacitet för högre räntor, så växer gruppen
medborgare som faktiskt vill ha och behöver nya hem, till
rimliga priser, inom rimlig tid. Det vill säga, det som är
deras mänskliga rättighet. Och vad som blir allra tydligast
är att denna fråga definitivt har ett genusansikte. Är det
därför den tycks så ointressant för flera partier?

Hur fyra aktörer i det civila samhället i
Uppsala kommun uppfattar och hanterar
barnfattigdom
av Sara Lindgren Staeger & Karolin Lundström, C-uppsats, Uppsala Universitet, 2012.
sammanfattning av Nina Bergdahl.
Att ha brist på pengar, det vill säga att vara fattig, är inte
något marginellt problem i dagens Sverige. Socialtjänstens
arbete med försörjningsstöd är den största sociala insatsen,
både kostnadsmässigt och antalet hjälpta, men insatsen
styrs inte av vetenskap och beprövad erfarenhet utan
av socialpolitiska överväganden (Bergmark et al 2011).
Detta gör att fattigdom som socialt problem kan tolkas i
relation till moral, etik, människosyn och politiska hänsyn.

Och speglar synen på fattiga, humanism, medborgarskap
och likabehandling. Detsamma gäller för våra aktörer
i det civila samhället i Uppsala kommun. Vilken moral,
människosyn och politiska överväganden ger de uttryck för
då de hanterar barnfattigdom?
Barnens situation uppmärksammades redan 1902 då
kommunala barnavårdsnämnderinfördes. Dessa hade
till uppgift att omhänderta försummade, vanartade barn

Makalösa Föräldrars Medlemsinformation!
Bifogat i denna tidskrift finner du vår bankgirotalong. Vi vill gärna se dig som medlem även 2014!
Du kan också betala direkt på hemsidan.
Som en utveckling av vår medlems-service ber vi
dig, både gammal och ny medlem, att bifoga ditt
födelseår/födelsedatum samt ditt barns namn och
födelseår/födelsedatum. På så sätt kommer vi bl.a.
kunna ge ännu bättre riktade förmåner!
Tack för din hjälp och tack för ditt stöd! Läs även
mer på sidan 37.
Foto Dreamstime
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och minderåriga förbrytare. Försummade barn kunde
hamna på barnhem eller i fosterfamiljer. Vanartade barn
kunde hamna i skyddshem där barnet skulle uppfostras.
Fattigvårdslagen ersattes av socialhjälpslagen 1958 vilket
innebar att fattigvården blev socialhjälp och socialhjälpen
blev det yttersta skyddsnätet. Socialtjänstens ursprung är
alltså ifrån arbetet att ta hand om de fattiga. År 1980 kom
sedan socialtjänstlagen som formulerades efter allmänna
mål och principer där klientens självbestämmande
betonades.
Forskare och politiker har frågat sig om det är generella
(till alla) eller selektiva (till en viss grupp) åtgärder som är
bättre för att motverka fattigdom. Den generella modellen
har vuxit fram genom historien. Sveriges socialförsäkringar
och socialpolitik har vuxit fram ur selektiva åtgärder som
bygger på behovsprövning. Problemet med behovsprövad,
selektiv fattigvård är att man måste bli fattig för att få något
från fattigvården. Den fattige får inte äga vilket håller
kvar människor som en gång blivit fattiga i fattigdom
(Bergmarket al 2011:51). Den selektiva fattigvården är
således ingen preventiv insats då den griper in först vid
yttersta nöd (ibid). Thomas Humpfrey Marshall menar
att alla medborgare i en modern västlig demokrati har
medborgerliga, politiska och sociala rättigheter som är
universella och omfattar alla (Swärd 2008:18). Detta synsätt
är grunden för vår moderna välfärd men när det kommer
till ”fattigvård” (det vill säga socialtjänstens beviljande
avekonomiskt bistånd) lever den selektiva/behovsprövade
modellen vidare (ibid).
Västeråsstudien (2010) visar att vissa negativa
konsekvenser kan motverkas genomsatsningar på barnets
närmiljö.

Platser som förskola, skola och fritids
kan till viss delkompensera för det som
barnen missar i sin hemmiljö. Studien
drar därför slutsatsen att kommunen
inte ska spara på dessa områden då detta
påverkar de redan utsatta och fattiga
barnen ännu mera.
En studie av Bäckman och Ferrarini (2011) om hur
familjepolitiskaarrangemang påverkar barnfattigdomsrisker
10 | Makalösa Föräldrar

på hushållsnivå, visar att mer generella åtgärder som
höjt barnbidrag och höjt underhållsstöd måste till för att
minskabarnfattigdomen (Bäckman 2011:293).
Barn har ingen egen medborgerlig rätt till ekonomiskt
bistånd utan är beroende av sina föräldrars förmåga att
tillgodose deras behov (Fernqvist 2011). Ekonomiskt
bistånd betalas ut per hushåll vilket osynliggör barn i
kommunens hantering av ekonomiskt bistånd. Barn
är frånvarande i processen både som informanter
och i mötet med biståndshandläggaren som beviljar
ekonomiskt bistånd, vilket är ett uttryck för famialisering
(Fernqvist 2011) (se sid 22). Det innebär att det inte
finns ett delaktighetsperspektiv, vilket strider mot artikel
tolv i barnkonventionen om barns rätt tilldelaktighet.
Famialisering positionerar barn till att bli passiva, sårbara
och i behov avföräldrars förmåga att tillgodose deras behov.
Ekonomiskt bistånd baserar sig på enriksnorm som inte
förmår ta hänsyn till de enskilda unika barnets behov
utan utgår från det stereotypa, vad barn borde klara sig på
(Fernqvist 2011).
Genom hela nutidshistorien har det varit skambelagt att
vara fattig och på senare år finns en ökad trend att betona
arbetskrav och motprestationer för rätten till ekonomiskt
bistånd (Junestav 2008:109). Vi har konstaterat att visa
grupper har en större risk att hamna i ekonomisk utsatthet
och att ett liv och en uppväxt i ekonomisk utsatthet är
förbundet med stora risker både på kort och på lång sikt. Vi
har också sätt att det finnssätt att bekämpa barnfattigdom.
Genom familjepolitik, generella insatser som förändringar
i socialförsäkringssystem, stöd till barnets närmiljö,
barnomsorg, kostnadsfria skolor och fritidsaktiviteter och
inte minst genom ökad och adekvat kunskap om barn och
deras behov.
De familjer som ansöker om hjälp hos frivilligorganisationer tycks i regel be om hjälp för något konkret
som ska köpas in eller en aktivitet som ska genomföras
och som det inte finns pengar till (Harju 2009). Av de
organisationer som ger ekonomisk hjälp finns en klar
policy kring hur biståndet ska ges. Proceduren ser olika
ut men består av en muntlig eller skriftlig utredning.
Bedömningskriterierna är oftast sådana att de behov som
kan relateras till barn godkänns lättare. Studien visar att
behovet som de sökande har måste legitimeras d.v.s. det
måste finnas ett ändamål som organisationen bedömer som
rimlig.
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En ansökan hos en frivilligorganisation måste ha ”en
klart definierad vara eller tjänst som av organisationen ska
anses legitim”(Harju 2009:32). Frivilligorganisationerna
kan inte bevilja efter behov eftersom de är begränsade av
sin ekonomi. Detta betyder att de saknar möjligheterna till
en mer rättighetsbaserad hjälp vilket innebär att det finns
en risk att det sker en godtycklig och moralisk präglad
bedömning.

Julen är en tidpunkt för
frivilligorganisationer som innebär flest
ansökningar, de ökande behoven handlar
om julklappar till barnen.
Genom skillnader i metod och huvudmannaskap kan
ett mer differentierat välfärdsutbud erbjudas som är bättre
ämnat att tillgodose mångfalden av olika behov och
preferenser hos brukarna. Dessutom kan konkurrensen
sporra den offentliga sektorn.
Våra aktörer i det civila samhället i Uppsala har olika
etiska utgångspunkter: barnrättsperspektiv, välgörenhet,
kristendomen och bibeln, men trots skillnader i
livsåskådning finner vi stora likheter hos våra aktörer.
Det verkar som att konformiteten eller likheten i den
praktiska uppgiften (deras konkreta handlande, tolkning
av hur man ska hjälpa) överskuggar eventuella skillnader i
livsåskådning.
Att se fattigdom som inte bara en brist på pengar utan
också andra välfärdsbrister är något som överensstämmer
med tidigare forskning (Bitterman och Franzén 2008:243).
Barn har kläder och skolan är ju gratis. Det som barn
lider brist på är möjligheter till stimulerande aktiviteter,
färdigheter som simning, hjälp med skolarbete, fungerande
nätverk och förebilder och inte minst vuxenkontakt.
Barnfattigdom blir ett problem som har att göra med
utanförskap. Att inte få vara delaktig. I alla våra aktörers
konstruktion av barn finns föreställningen om att barn har
rätt till och är i behov av att få leva ett kreativt, aktivt,
skapande liv som innehåller sociala relationer. I denna
konstruktion kunde vi också urskilja en kulturell norm
kring barndomen, vad som är en ”sund svensk barndom”.
I tidigare forskning har man sett att det hos
frivilligorganisationer ofta finns en policy kring hur
biståndet ska ges men att proceduren ser olika ut (Harju
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Foto Dreamstime

2009). Vi har funnit att en eller annan variant av
kösystem eller urvalskriterium används men ingen strikt
behovsbedömning. Aktörerna varken vill (av respekt
för de hjälpsökandes personliga integritet) eller har
ekonomiska resurser eller möjlighet att göra en omfattande
behovsprövning. De kriterier som gäller för alla våra
föreningar är att hjälpen ska komma barnen till del och det
är barnets behov som ska styra inte föräldrarnas. I tre av
våra organisationer ges hjälpen mer eller mindre oberoende
av förälderns insats vilket betyder att barnet får ett eget
handlingsutrymme, ett aktörskap. Kriterier som två av
våra aktörer använder sig av är samtalet och relationen
till barnet, till föräldrarna eller till båda två. En annan
urvalsprincip som de använder sig av är rotationsprincipen.
Rotationsprincipen innebär att man försöker hjälpa så
många unika individer (eller organisationer) som möjligt.
De flesta insatser riktar sig därför till att erbjuda olika
fritidsaktiviteter och nöjen som ger ”guldkant på tillvaron”.
Genom sitt arbetssätt vill man ge ett alternativ till
socialtjänsten som upplevs som alltför opersonlig och
byråkratisk.
Makalösa Föräldrar |
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Något intressant som vi har funnit i vår studie är att pengar
för två av våra organisationer inte är en begränsad resurs,
ingen flaskhals utan det är bristen på frivillig arbetskraft
som sätter begränsningarna för vad som är möjligt att göra
för våra aktörer. I relation till tillgång på frivillig arbetskraft
så är pengar en obegränsad resurs paradoxalt nog. Detta
gäller organisationer som inte har anställd och avlönad
arbetskraft eftersom pengar i sådana organisationer givetvis
skulle kunna användas till att anställa personal så att det
Alla våra aktörer ger uttryck för en kritik av socialtjänstens blir balans mellan resurserna (arbetskraft och pengar)..
Genom sitt ideella arbete har de en möjlighet att i
arbete med ekonomiskt bistånd och detta på flera plan.
handling få ge uttryck för och verka för de etiska ideal som
Annons
de tror på. Hur våra fyra aktörer uppfattar,
hanterar och konstruerar barnfattigdom
kan alltså ses som ettnuttryck för de
Tanken med Let´s make a difference är att få människor i vår närhet
etiska ideal som våra aktörer vill gestalta
att göra ett aktivt val att hjälpa varandra och på så sätt sprida budskapet:
"En kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!"
och förverkliga. Den normativitet och
konstruktion som våra aktörer gör av
barnfattigdom och av målgruppen som
söker hjälp anser vi ha en meningsfull
betydelse då den avspeglar det samhälle
Förra året skapade Let´s make a difference en fantastisk julklappsvi lever i idag.
insamling. Totalt kom det in hela 23 000 julklappar på 4 orter, vilka
Att fattigdom inte primärt definieras
gick vidare till utsatta kvinnor, män och barn. Givet den otroliga
respons initiativet fått, ämnar vi hjälpa ännu fler inför julen 2013
som materiella brister hos våra
och genom detta skapa ett årligt event.
informanter ser vi till exempel som ett
uttryck för postmateriella värderingar,
Let´s make a difference hjälper till där hjälpen
det vill säga en avspegling av att vi i
behövs, i vår närhet! Vill du vara med i att skapa
Sverige idag lever i ett postmateriellt
skillnad för dina medmänniskor eller är du nyfiken
samhälle.
på vad vi gör?

JULKLAPPSINSAMLING 2013!

VÄNLIGEN LÄS MER PÅ:
www.letsmakeadifference.se

Samhällskritik – vi
förlitar oss för mycket på
staten
Alla våra aktörer ser sig själva och deras
roll som viktig. De uttrycker alla att
frivilligorganisationer behövs och att
dessa har en viktig funktion. Ett gott
samhälle är ett samhälle där människor
tar hand om och ser sin medmänniska.
Ett samhälle där individen tar ansvar
för att andra människor ska ha det bra.
Relationer och det personliga nätverket
har betydelse. Staten kan inte lösa allt,
hur bra välfärd vi än har.
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Onådiga luntan
Onådiga Luntan är ett ”komplement” till Anders Borgs Nådiga Luntan. Men den har inte vackert
röda band, den har svarta sorgband. När t.o.m. samhällsdebattörer som Janne Josefsson i Uppdrag
Granskning gör sig en smula lustig över hungriga barn i foppa-tofflor som enligt honom inte finns i
Sverige, så är det dags att visa på verkligheten. Nedan tagna citat kommer alla från Onådiga Luntan,
som du själv kan ladda ner på Socialpolitiks hemsida: http://www.socialpolitik.com/.
Illustration: Rebecca Landmér

Våra aktörer tillämpar ett
barnrättsperspektiv och anser att det
är viktigt att bygga upp ett fungerande
socialt nätverk kring de behövande.
Man vill ge hjälp som inte upplevs som
kränkande.

Barnen blir också drabbade då föräldrarna slås ut från en
trygghetsförsäkring. Det är förödande att inte ha ett eget
hem att växa upp i. Barnens livsvillkor blir helt förstörda
och de kan inte delta i samhället som alla andra barn. Dessa
barn blir förlorare för all framtid. Det är svårt att lyckas
med skolgång och gemenskapen med andra barn på samma
villkor. Klassklyftorna blir större.

Sitter helst för mej själv då all min
glädje i livet är helt bortblåst, har
inte råd att umgås med vänner eller
att köra bil för att träffa dem. Detta
är ett rent h-vete att leva under dessa
sjukförsäkringsreformer.
En dag orkade jag inte mer. När jag såg hur det började
bli kallt och inte hade råd med stövlar åt sonen, inte hade
råd att hämta ut min medicin, fick stark oro och ångest
över att behöva fundera på vräkning och flytt när jag var så
sjuk, hade sålt min vinterjacka, sonens cykel och mycket,
mycket mer. Alltid fick tjata om att min son måste äta så
mycket han kommer över i skolan, då vi har tomt kylskåp
hemma.
Det här knäckte mig. Min ekonomi har minst sagt
havererat. Jag har betalningsanmärkningar, jag har skulder
och mina psykiska problem har blivit mycket värre av allt
det här. Oron för min existens har gjort att jag mår väldigt
dåligt.
Men efter att jag blev utförsäkrad så försvann mitt
människovärde, min ekonomi raserades och mina drömmar
om framtiden försvann.
Min son är en av de fattiga barn som det skrivs om i media.
Vi skulle inte kunnat fira jul om vi inte fick ekonomisk
2013 | 2

hjälp från kyrkan. Min son fick nya skor i julklapp, då de
han hade var så trasiga att de nästan föll av fötterna på
honom. Han blev så glad för sina nya skor så det går inte
att beskriva. Han sköter om dem och vårdar dem noga i
visshet om att det kan dröja många år innan vi får råd att
köpa ett par nya skor till honom igen.
Min son bor nu hos sin pappa så det känns som det bara
är att välja att betala tandvård och inte ha något umgänge
med sonen, för jag har inte råd med både och.
Mina döttrar har ofta gått i trasiga kläder, tyvärr. De tackar
nej till kalas etc eftersom vi inte har råd med presenter. De
kan inte delta i dyra fritidsaktiviteter, som deras kompisar
gör. Min äldsta, som nu ska börja gymnasiet, kan inte
välja vilket program hon ska gå, för jag kan inte ge henne
tillräckligt med pengar för utbildning på annan ort. Det
inackorderingstillägg hon kan få räcker inte ens till hyra,
och sedan måste hon ha pengar till mat och hemresor, och
det finns det ingen möjlighet till.

Onådiga luntan: http://www.socialpolitik.com/.
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Konsumera mindre?
Nya kläder, ny mobiltelefon, nya skidor. Födelsedagspresenter. Och födelsedagspresenter till barnens
kompisar. Hur ofta stannar vi upp och reflekterar över vad konsumtionen betyder för oss och våra
barn? Kanske betyder den alldeles för mycket. Eller kanske betyder inte alls så mycket som vi tror.
Möt Ellen, som växte upp utan TV, dator och bil. Möt Katarina Bjärvall, som tycker att vi ägnar
för mycket tid åt att arbeta. Och möt Torbjörn Hjort, som förklarar varför fattiga föräldrar köper
märkeskläder till sina barn – fast de egentligen inte har råd.
Av Marit Fahlander

Ellen Larssons uppväxt har gett henne ett starkt engagemang för miljöfrågor.

”Jag blev starkare i längden”
När Ellen Larsson var liten tänkte hon att alla familjer levde
som hennes: utan TV, dator och bil. Men i högstadiet blev
det jobbigt att vara annorlunda.

– När jag tjatade på min pappa att
vi skulle skaffa TV sa han att det där
14 | Makalösa Föräldrar

inte var något problem alls i ett globalt
perspektiv.
Ellen Larsson växte upp i Jönköping. Pappan var bonde,
och få av dagens ekologiska bönder kan mäta sig med hans
ambitioner.
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– Han drev jordbruk helt utan fossila bränslen, med häst
istället för maskiner, berättar Ellen. Hennes föräldrar valde
bort TV dator och bil med tanke på miljön. Elektriska
apparater drar ju ström. Där fanns också en tanke om att
livet inte borde centreras kring TV:n, även om föräldrarna
inte principiellt var emot TV-tittande.
– Att inte ha TV var normen hemma hos oss. Att fråga:
Varför inte? Var lika konstigt som att fråga: Varför? Men vi
bodde granne med farmor och farfar, så jag brukade gå över
till dem och titta. Annars var det svårt att vara delaktig i när
folk pratade om såpoperor och sådant i skolan.
Men att familjen saknade TV och bil var inget Ellen
skämdes för.
– Om någon sa ”varför har ni ingen bil, har ni inga
pengar?” svarade jag: ”För att bilar släpper ut koldioxid.”
Att vi inte hade bil var lätt att förklara, eftersom vi redan då
pratade i skolan om varför det var dåligt för miljön.
Att cykla eller ta bussen var inget problem, även om
det krävde lite mer planering. I högstadiet ändrades saker
och ting. Det blev viktigt för Ellen att inte sticka ut. Hon
ifrågasatte sina föräldrar. Tyckte inte att det var okej att de
gjort ett val som hon måste ta strid för.
– Jag undvek att ta hem kompisar, förutom de jag känt
länge, som redan visste hur vi levde. Idag när jag träffar
kompisar från den tiden inser jag att de inte visste. Jag
pratade helt enkelt inte om det.
Ellen började drömma om att som vuxen skaffa en röd
sportbil, utan tanke på miljön. Men så blev det inte. Istället
visade det sig att föräldrarnas miljöengagemang sått ett frö
i henne, som växte sig starkt i gymnasiet.
– Då slutade jag tycka det var jobbigt att sticka ut. Det
blev en del av min identitet att vara konsumtionskritisk,
och jag gick med i miljöpartiet.
Idag tycker Ellen att föräldrarna gjorde rätt som höll på
sina ideal, och rekommenderar andra att göra likadant.
– Det viktiga är bara att föräldrarna har tydliga motiv, så
att barnen får redskap att kunna förklara för omgivningen.
Att bryta normer är bra. Även om det var jobbigt i
högstadiet, blev jag starkare i längden. Jag har idag lätt att
ta ställning och acceptera det som är annorlunda.
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Ellen pluggar nu till journalist, men drömmer om att
fortsätta driva föräldrarnas jordbruk och äppelodlingen
tillsammans med sina två systrar.

”Barn är smartare än vuxna”
Barn förstår mycket väl varför man inte ska köpa
plastleksaker som är tillverkade av andra barn i fattiga
länder, menar författaren och journalisten Katarina
Bjärvall.
– Det svåra är kanske att som vuxen dra konsekvenserna
av de förändringar som barnen vill ha.
I Hägerstensåsen heter gatorna saker som Kontovägen,
Arvodesvägen och Avgiftsvägen. Här bor Katarina Bjärvall.
Ironiskt nog, med tanke på att hon gjort sig ett namn
genom att kritisera ett samhälle som bygger på tillväxt.
2005 kom hon ut med boken Vill ha mer. Om konsumtion
och den tid vi tillbringar med att konsumera, istället för att
vara med barnen. Och den tid vi måste arbeta för att ha råd
med alla grejerna.
– Vi har det lutterska arbetsidealet, att man ska arbeta
och inte lata sig. Det kombinerat med tillväxtidealet – man
ska konsumera så att hjulen snurrar – är starka krafter,
säger Katarina.
Makalösa Föräldrar |
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Vad betyder konsumtion för oss?
– Den är ett sätt att skapa identitet. Barn växer med hjälp
av konsumtion. När är jag så stor att jag kan få en egen
mobiltelefon? När är jag så stor att jag kan ha högklackade
skor? Sedan flyttar vi hemifrån. Vi köper grejer till vår
nya bostad, även om det nu är begagnat från Myrorna.

Katarina Bjärvall tror att vi snart kommer att tvingas konsumera
mindre – när miljön säger ifrån.

När vi sedan ska erövra föräldraidentiteten erbjuder
konsumtionen ett redskap för att hitta rätt. I vårt samhälle
har vi inte så mycket kontakt över generationerna. Vi
kanske aldrig har umgåtts med småbarn. Om man då
köper tillräckligt många nya och dyra prylar känner man
sig tryggare i rollen.
Katarina Bjärvall jobbar nu med en bok om drivkrafterna
i konsumtionssamhället. Den viktigaste, tror hon, är att
känna gemenskap med andra människor. Du har en
iphone, jag har en iphone – vi har något gemensamt.
– Det gäller barn som vuxna. Man vill vara likadan. Vi
kan tolka det negativt och kalla det för grupptryck. Men
människor är flockdjur – vi vill höra till! En oerhört positiv
kraft egentligen, som kommersialismen fångat upp och
gjort till sitt starkaste vapen.
Vi vill känna gemenskap. Och vi vill att barnen ska känna
gemenskap. Det leder oss till tiotusenkronorsfrågan: Är det
okej att neka sitt barn det andra barn får? Tänk om hen blir
16 | Makalösa Föräldrar

utanför? Katarina förstår oron, den kan vara befogad. Men
hon menar också att barn mycket väl förstår argumenten
mot konsumtion, kanske bättre än vuxna.
– Om man talar om för ett barn att leksakerna i happy
meal med stor sannolikhet är tillverkade av barn lika gamla
som du, som måste jobba istället för att gå i skolan, så
förstår de att det är fel. Vi vuxna har blivit hårdhudade och
drar inte slutsatsen av det här så som unga kan göra. Det
svåra är därför att förändra sin egen livsstil. Barn gör som
man gör, inte som man säger.
Katarina Bjärvall har själv två egna barn, och ett bonus.
– Min 17-åringa dotter har tankar som inte stämmer
med mina. Hon måste få skapa sin egen världsbild. Men
med input från skolan har hon faktiskt bildat sig en
uppfattning om att konsumtionssamhället är ohållbart.
Tioåringen är ju i den där klarsynta åldern. Även om
han vill ha nya fotbollsdojor till våren så ser han absolut
miljökonsekvenser.
Katarina Bjärvall menar att en ny våg av konsumtionskritik
är på väg, som bärs upp av insikten om vad som håller på
att hända med vår miljö. Tankarna kommer att sprida sig
till vanligt folk när vi ser miljökonsekvenserna av vår livsstil
på allvar, tror Katarina. Men visst kommer det ta tid att
ställa om. Kapitlet som hon jobbar på just nu handlar om
de psykologiska mekanismerna bakom konsumtion.
– Vi tar så många undermedvetna beslut som gynnar
snabba enkla lösningar, vilket konsumtionen ofta erbjuder.
Det är svårt att välja det som tar längre tid. Men vi kan
ändra oss. Många andra psykologiska mekanismer har vi
gjort oss av med, till exempel när det gäller synen på våld.
För några hundra år sedan var det både manligt och helt
okej att klippa till om man blev sur.
På kvällen möter jag Katarina Bjärvall igen. Vi sitter
av en slump på samma tåg till Dalarna. Jag ska på
spelmansstämma i Rättvik, hon till Orsa för att åka skidor
med släkten. Sonen Adam Brodrej, tio år, sitter mittemot
med en påse Djungelvrål och en fotbollstidning uppslagen.
Katarina föreslår att jag ska intervjua honom, nu när jag
frågat henne så mycket om konsumtion och föräldraskap.
– Att köpa massor av onödiga saker är dåligt för miljön.
Det är bättre att göra något annat för pengarna, som att
ge dem till folk som behöver, säger Adam, som samtidigt
erkänner att när han hittar något han vill ha, som en tröja,
tänker han i stunden inte på det här.
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Köper du tröjan då?
– Jag har inga pengar... Jag frågar mamma. Hon säger
oftast nej.
– Men du har väl en massa tröjor, säger Katarina.
– Jo...
Adam brukar inte diskutera miljö och konsumtion med
sina kompisar. Men det händer att de pratar om prylar och
kläder.
– Man vill visa att man har saker. Om man har nya
fotbollsskor till exempel, berättar man det.

”Ofta prioriterar föräldrar barnen
framför sig själva”
Märkeskläder, mobiltelefon och bio. Sådant som de flesta
föräldrar har råd att ge till sina barn. Och de som inte
har råd försöker ändå. Barnen ska inte behöva känna sig
annorlunda. Men konsumtionen har ett pris.
– Det händer att föräldrar inte äter ordentligt, för att
ha råd att köpa prylar till barnen, säger Torbjörn Hjort,
professor i socialt arbete.
I en rapport från 2011, utgiven av Konsumentverket,
berättar föräldrar om hur de försöker ge sina barn allt de
behöver. Barnen ska inte bara få äta bra mat och slippa
frysa om vintern. De ska också få känna sig normala. En
mamma berättar:

”Min son kräver mycket hela tiden, han
jämför sig i skolan med andra barn, med
spel, kläder, håret och mobiltelefon.”
Bakom rapporten står Karin M. Ekström och Torbjörn
Hjort.
– Att vara en god förälder idag uttrycks genom
konsumtion, säger Torbjörn Hjort idag. Och det är värre
att ses som en misslyckad förälder, än bara en misslyckad
vuxen. Dessutom gör det förstås ont i en förälder att se att
barnen inte har samma möjligheter som andra barn. Ofta
prioriterar föräldrar barnen framför sig själva. De kanske
inte äter med barnen, utan tar en macka. De låter bli att gå
till tandläkaren och hämta ut sina mediciner.
Torbjörn Hjort menar att folk inte förstår vilka
uppoffringar fattiga föräldrar gör. Därför ifrågasätter en del
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att fattigdomen verkligen är ett problem: ”Hur kan barnen
i så fall ha råd med mobiltelefoner?”. Och visst är det lätt att
tänka att märkeskläder och mobiler är onödig konsumtion.
Men i själva verket är den här typen av statussymboler extra
viktigt just för dem som egentligen inte har råd.
– Människor med knapp ekonomi är redan så ifrågasatta.
De kallas för lata, misslyckade och slarviga. De kanske
saknar stadigt boende, arbete och utbildning. Därför blir
konsumtionen extra viktigt för att känna sig som en del av
samhället, och visa att man är normal.

”Det är klart att man tittar, man ser
att andra barn har märkesgrejer och så
kommer han i så fula skor och då skäms
man lite. Jag känner ingen press men jag
blir ledsen. Stackarn måste vara klädd så
bara för att hans mamma går på soc.”
– Det finns en
frustration
över
att
det materiella är så
viktigt. Vi lever i ett
konsumtionspräglat
samhälle.
Identitet
uttrycks genom yttre
attribut.
De
här
familjerna känner att
konsumtion är ett yttre
krav, inget lustfyllt. Men
det är inte så lätt att lyfta
fram andra värden, och
säga till sin tonåring: ”det Konsumtion har en extra stor
för fattiga familjer, menar
är det inre som räknas”. betydelse
Torbjörn Hjort.
Torbjörn Hjort tycker
inte att det är upp till
de fattiga att ändra på normerna, utan de som skapar
normerna. De som har råd. Paradoxalt nog är det just dessa
människor som kan välja att avstå från konsumtion, utan
att riskera att hamna utanför.
– Om du redan är etablerad i samhället kan du själv
bestämma dig för hur du vill förhålla dig till konsumtion.
Men för fattiga grupper har den en annan betydelse.
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Det är tidig morgon och jag sitter i vår möblerade enrummare
tre timmars resa från mina tonårssöner, som finns i min
stad, vår stad. Mitt yngsta barn, lilla F är mindre än
en minut ifrån mig. Kanske har hon en alldeles vanlig
öroninflammation, inget särskilt mer än att det gör ont.
När vi ringer sjukvårdsupplysningen säger sjuksköterskan de
vanliga sakerna. Att vi ska vänta, att lilla F ska ha alvedon och
nässpray och hur länge har hon haft ont och har hon feber och
vi får ingen tid hos jouren om inte hon bokar en tid. Så vi får
ingen tid.
Jag är rädd för att jag kommer att bli tvungen att försöka
igen ikväll och det kan bli sent för det brukar vara kö och
förseningar och det ligger nästan fyrtio minuter bort om
man går med vagn och jag hittar knappt här och vi kommer
att vara trötta och jag måste till jobbet i morgon. För jag
kan inte vara borta igen. Jag har inte den sortens jobb och
jag har redan varit borta för mycket och vi förlorar pengar
om jag är borta. De kommer inte att vilja ge mig en fast
tjänst om jag är borta mer. Och Du kan säga att barn
ingen aning om hur det var när vi upptäckte att barnvakten
behöver sina föräldrar och alldeles särskilt när de är sjuka
Y i min stad söp till ibland och dök upp hos oss på julafton
och små och behöver tröst och omsorg och kan inte den
med blod över halva ansiktet fast hon oftast är en snäll liten
andra föräldern?
tant, så är hon alkis och du kanske tycker att hon borde
Jag sitter bredvid min fyraåring som vill träffa sin andra
få en chans till för hon brukar ju inte vara full, men hon
förälder, men hennes andra förälder kan inte. Orkar inte.
får ingen mer chans av mig och jag tror hon var trött på
Lilla F skriker av ilska ibland för andra barn på dagis har
att vara barnvakt. Jag betalar inte så bra för jag tjänar inte
två föräldrar och som man bäddar får man ligga. Håll fast
så bra och som det är nu har jag dubbla hyror. För mina
mig säger hon när vi är hemma, håll fast mig och säg att jag
tonåringar vill bo i sin stad, vår stad, där de går i gymnasiet
inte får gå, och vi skojbrottas och jag håller det mjukaste
och där de har sina kompisar och där de har en chans att få
jag kan så att hon ska veta hur viktig hon är. Och det är
jobb och där jag också vill bo. Där mina vänner bor. De är
möjligt att det någon gång i framtiden att alla föräldrar
inte så många men de finns.
kommer att se till sina barn exakt till hälften även om det
Mina vänner vet lite hur jag har det. Att min ena
känns lite som bilderna Jehovas vittnen delar ut, med lejon
tonåring
går i gymnasiet och får höga betyg och att min
och lamm och vattenfall. Är det en tioårsplan? Upp trälar
andra tonåring går ibland. I gymnasiet som han verkligen
uti alla stater sista striden är här? Du kanske undrar om det
gillar, där han får hålla på med det han är duktig på och
inte finns någon annan som kan hjälpa till? En mor- eller
det är svårt att komma in på det gymnasiet. Men han går
farförälder? Eller om jag kunde hyra en barnvakt och dra
inte så ofta längre fast han vill gå, men han får in sådär
av det på skatten?
två-trehundra i veckan när bandet får spelningar. För det
Jag sitter tre timmar från staden där jag bor, där jag har
kommer inte längre något studiebidrag även om han är i
lite vänner som ibland kan hjälpa mig, där jag har mina
skolan, som han gillar, men för lite, så jag betalar tillbaka
andra barn, där jag känner någon som känner någon som
till CSN. När jag pratade med skolan första året så sa de
är pålitlig och som mitt barn har träffat förut och du har
att min son har så många andra positiva sidor och nu gäller

det att se framåt. Min son har många positiva sidor och nu
har försäkringskassan dragit in bidragsförskottet för min
son har fyllt arton och de har dragit in flerbarnstillägget
och jag har fått en avbetalningsplan så att jag kan betala
tillbaka det vi är skyldiga till Försäkringskassan och skolan
säger att han är välkommen att göra ett nytt försök i höst.
Jag är glad att min son gillar det han gör, precis som jag
gillar mitt jobb. Jag älskar mitt jobb. Det är ett vikariat i
en liten stad. I min riktiga stad trängs många människor
men man ger plats för varandra, bilarna stannar vid
övergångsställena och man kan känna doften av saltvatten
där jag egentligen bor. Jag försöker lära känna människor
här, men jag är omtyckt på jobbet och jag älskar mitt jobb
och om man inte söker arbete utanför staden där man bor
så förlorar man rätten till a-kassa.
Så jag hyr ett möblerat rum och det finns en blommande
hägg utanför vårt fönster och jag får bidrag från
Arbetsförmedlingen första året så att jag kan resa hem två
helger i månaden. Men det försvinner snart, snart har året
gått och mitt vikariat fortsätter ett halvår till och jag har
försökt spara pengar men jag använder krediten nästan varje
månad och så står det minus på kontot när lönen kommer
in, men det går, det går runt. Det är ingen stor kredit jag
har och jag handlar på rea och jag köper begagnat, men
nytt också, det gör jag och vi bor i ett trevligt område här,
men vi hittar inget billigare.
Vi kanske åker hem tidigare nu, om lilla F är sjuk. Sist
vi kom hem var det disk överallt. Vi åker kommunalt
sista biten – jag har förstås ingen bil – och jag handlade
på hemvägen. Ibland kommer de och möter mig och det
händer att vi äter på McDonalds, men nu handlar jag själv
och lilla F är trött efter resan. Hon tycker inte om resorna.
Min säng är obäddad när vi kommer hem. De sover i min
säng ibland när jag är borta, för att min säng är bättre säger
de, större. Jag fyller tvättmaskinen och parkerar lilla F
framför tv:n och diskar och lagar riktig mat och deras rum
ser ut som om ingen städat på ett halvår, men det var en
månad sen och det var jag som städade deras rum, fast jag
inte borde.
Jag borde stänga dörrarna till deras rum och tänka på
att om de inte lär sig att ta hand om sig själva så gör jag
ett dåligt jobb som förälder och jag borde sitta ner och
andas och låta känslorna passera och inte bli upprörd. Bara
andas. För det är inte bara hur man har det utan också hur
man tar det. Jag går igenom posten byter lakan i sängen
och sen äter vi. Lilla F springer fram och tillbaka mellan
tv:n och maten för jag orkar inte bråka och hon äter om
hon är hungrig och man måste välja sina strider och vara
konsekvent, inte sant?
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Novell: Pengar
Hedersomnämnande, författare Anonym

Illustration: Rebecca Landmér
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Sen är det så att han med musiken, min son som spelar
ett instrument och han kan spela tre till om än inte lika
bra, han har en spelning så han hinner inte plocka undan
eller diska och min andra tonåring, det är orättvist om han
som sköter sig ska ta hand om allt. Det tycker jag. Så jag
ber honom inte idag och jag tar disken och tvätten och sen
somnar jag framför tv:n.
På lördagen sover de, mina tonårssöner. Jag brukar göra
frukost åt dem vid tolv och då brukar han som sköter sig
komma upp, men min musikerson kommer inte upp. Orkar
inte. Kan inte. Fast jag väcker honom och han knarkar inte,
även om man skulle kunna tro det och föräldrarna brukar
ju vara de sista som förstår det, som inte vill kännas vid hur
det ligger till, särskilt mammor. Men han gillar inte knark,
även om han dricker öl ibland, men han har fyllt arton.
Så det kan jag vara glad över. Det behöver städas. Särskilt
som det kommer en barnvakt för jag har ett uppdrag för
jobbet på måndagen i min stad och det betyder att vi kan
stanna en dag längre, men vi har ingen barnomsorg här så
då måste jag hitta en barnvakt och betala henne.
Jag vaknar vid fem och kan inte somna om, men lilla F
sover till halvåtta och jag vill gå till en lekpark med lilla F,
men vi måste handla mer och vi bor rätt långt ifrån affären
och helst skulle jag cykla till billighetsaffären men då borde
jag handla mycket, men det kan jag inte om jag har lilla
F med utan då behöver jag hjälp av sönerna och sen sitter
jag i hörnet av köket och jag hör hur jag hulkar, tänderna
liksom skallrar för jag försöker låta bli att gråta och det
susar i öronen och kroppen är hårt spända och det är som
att jag inte finns eller om jag inte vet om jag orkar finnas.
Och min musikerson kommer och tar med lilla F och köper
glass åt henne och jag ligger ner resten av dagen, innan jag
lagar mat igen och fortsätter tvätta och på söndagen städar
jag. Sen går vi en stund till lekparken.
Nu är vi här. Där jag har en blommande hägg utanför
köksfönstret och lilla F vill gå till doktorn för hon har
ont. Hon snorar och hon vill ha ett ägg och hon vill bli
omstoppad och att jag ska sitta bredvid henne och kan vi
inte gå ut och jag blir så trött, om jag tänker på pengar så
blir jag så trött.

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
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Nästa år delas barnbidraget

Tema Föräldraskap

Val 2014
År 2014 är det både val till EU-parlamentet och val till
riksdag, kommun och landsting. Valdetlagandet har
tyvärr sjunkit de senaste årtiondena, men faktum är att
ensamföräldrar har allt att vinna med att engagera sig och
ställa krav! Detta gäller förstås även till kommunval, då
många viktiga ensamföräldrar-frågor avgörs i kommunerna.
Det handlar t.ex. om kommunen ifråga ska vara aktiva med
att bygga kollektivhus, erbjuda barnomsorg på obekväm
arbetstid, genomföra kostnadsfri lokaltrafik, erbjuda billig
familjerådgivning eller ge mer resurser till familjerätten.
Makalösa Föräldrar kommer löpande följa de olika
partierna, fram till valet 2014, och även redogöra om
partiernas syn på olika slags ensamföräldra-politiska frågor.
Allt detta kommer att finnas på http://www.makalosa.org/
verksamhet/valet-2014/
Från tidskriften Riksdag & Departement kan vi få
följande svar från partierna vad gäller frågan:
VECKANS FRÅGA: Varför ska äktenskapet bara gälla för
två personer?

- Äktenskapet är en familjeinstitution där
barnens bästa måste vara i fokus, det är kärlek
definierat mellan två personer. Ändring
av äktenskapsbalken skulle också kunna utnyttjas av
kvinnoförtryckande kulturer med religiösa rötter.
Carina Herrstedt (SD), civilutskottet

- Jag har inga moraliska synpunkter på hur
människor lever tillsammans. Det finns dock
goda skäl till varför svensk familjerätt bygger på
äktenskap mellan två personer. Inte minst vad
gäller skyddet för barn. Stater och religiösa riktningar som
bejakar polygami utmärks ofta av starkt kvinnoförtryck.
Veronica Palm (S), ordförande civilutskottet

- Vuxna människor får gärna leva i frivillig
flersamhet, men de juridiska behoven lär
knappast lösas genom äktenskap eftersom en
enda person då utpekas som till exempel närmaste arvinge.
Om fler ska ärva är det enklare med avtal. I länder med
månggifte har detta i praktiken legitimerat en patriarkal
ordning."
Nina Lundström (FP), civilutskottet

- Månggifte har sitt ursprung i och är ett uttryck
för patriarkala maktstrukturer som leder till att
kvinnor förtrycks. Jag ser ingen anledning att
tillåta månggifte även om det skulle gälla samma regler för
kvinnor och män.
Marianne Berg (V), civilutskottet
Miljöpartiet
anser
att
nuvarande
äktenskapslagstiftning, sedan den blev
könsneutral, fungerar bra och vi ser inget behov
av förändring. Människor som vill leva tillsammans utan
att gifta sig får naturligtvis göra det oavsett hur många de
är.
Jan Lindholm (MP), civilutskottet
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- Nya Moderaterna står bakom den rådande
lagstiftningen på området.
Thomas Finnborg (M), civilutskottet
- Vi vill att människor ska få välja hur de vill
leva sina liv så länge de inte skadar andra, men
det finns stora hinder för att ändra normen om
tvåsamhet. Ett äktenskap påverkar bland annat arvsrätt
och faderskapspresumtion och en förändring skulle kunna
påverka barns situation och jämställdhet negativt.
Ola Johansson (C), civilutskottet

- Det är fritt att leva med vem man vill men
utifrån statens åtagande visavi barn och samhälle
har äktenskapet en offentlig rättsställning. Det
påverkar andra människor och rättsområden. Det är också
en tradition. Att ensidigt ändra äktenskapets innebörd kan
medföra problem i ett internationellt perspektiv
Otto von Arnold (KD), talesperson i civilrättsliga frågor

Makalösa Föräldrar redogör för partiernas syn på
ensamföräldra-politiska frågor fram till valet 2014.
Se http://www.makalosa.org/verksamhet/valet-2014/
2 | 2013

Barnbidraget för barn som föds nästa år kommer automatiskt att delas på båda föräldrarna, enligt
ett lagförslag från regeringen.
Båda föräldrarna har lika stort ansvar för sina barn. Det
ska synas även vid utbetalningen av barnbidraget, anser
regeringen.
Från och med den 1 mars nästa år kommer därför
barnbidraget att delas lika till båda föräldrarna, i stället
för att som i dag när pengarna automatiskt betalas ut till
mamman. Förändringen gäller enbart de barn som föds
efter lagändringen träder i kraft. Ifall båda föräldrarna är
överens, så kan hela bidraget i framtiden betalas ut till den
ena föräldern. Med dagens regler har mamman vetorätt
över hela bidraget.

Barnbidraget kan också komma att delas ut till enbart
den ena föräldern om barnet bor varaktigt hos enbart en
förälder eller ifall den andra föräldern:
• en längre tid har visat sig vara olämplig som
bidragsmottagare.
• är långvarigt sjuk eller bortrest.
När en förälder har ensam vårdnad om barnet så delas
inte barnbidraget.

Balans arbete och familj –
både politik och privatsak
Många föräldrar upplever att tiden inte riktigt räcker till för både arbete och privatliv. Möjligheterna
för familjeplanering och för att kombinera arbete och familj påverkas av såväl rådande familjepolitik
som människors egna resurser. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.
I avhandlingen, där människors möjligheter att
kombinera arbete och familj i tio europeiska länder har
studerats, konstateras att institutionellt stöd är av stor
vikt för möjligheterna att kunna kombinera arbete och
familj. Faktorer som tillgänglig barnomsorg, ett utbyggt
föräldraledighetssystem och rätten till reducerad arbetstid,
i kombination med ekonomisk trygghet, ökar kvinnors
möjligheter att kunna planera för att skaffa barn.
– Att ha ett otryggt arbete och en osäker inkomst sätter
käppar i hjulet för kvinnors planer på att bli mammor eller
att skaffa ytterligare ett barn. Detta är speciellt tydligt för
lågutbildade kvinnor i länder med begränsad barnomsorg
och obetald föräldraledighet, säger Susanne Fahlén,
doktorand vid Sociologiska institutionen, Stockholms
universitet.
Även familjeovänliga arbetsförhållanden, som obekväm
arbetstid, övertid och svårigheter att anpassa arbetet till
familjelivet, påverkar barnafödandet.
– Familjeovänliga arbetsförhållanden ökar inte bara
konflikten mellan arbete och privatliv. Dessa förhållanden
2013 | 2

försvårar också för unga vuxna kvinnor i Sverige att skaffa
sitt första barn, speciellt om de har låg inkomst eller låg
utbildning, säger Susanne Fahlén.
Vid sidan av det institutionella stödet påverkar
även könsnormer hur män och kvinnor upplever
konflikten mellan arbete och privatliv. I länder med mer
traditionella könsrollsnormer och svagt politiskt stöd för
förvärvsarbetande mammor är skillnaderna större mellan
mäns och kvinnors upplevelse av konflikt mellan arbete
och privatliv.
– Könskillnaderna i upplevd konflikt mellan arbete och
privatliv är mindre i exempelvis Sverige där både män och
kvinnor förväntas arbeta och ta ansvar för hemmet i lika
hög grad, säger Susanne Fahlén

Susanne Fahlén, doktorand, Sociologiska institutionen,
Stockholms universitet, tfn 08-16 20 02, mobil 070959 39 73, e-post susanne.fahlen@sociology.su.se
Makalösa Föräldrar |
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Single parents in Europe
PART TWO

Family – is the essential good, which is
rising from the nature of humanity and
it takes valid, voluntary men and women
married to create family relations during
their lives.
This family relation should secure family members
– man, woman, and children and also all generations’
welfare and the development of healthy society, vitality
and creativity of the nation. Therefore, governmental and
non-governmental institutions must ensure the integrity of
family-friendly environment for developing and improving
its legal and social framework.

n

The main law which introduces the family situation in
Lithuania is from the National Concept of Family. This
document was accredited in 2008. The main purpose of
this concept is to justify the general policy of the family
needs by realizing the constitutional attitude of the
Republic of Lithuania. The constitutional attitude is that
the family is the background of the state and society, and
that main ethical and cultural values are developed in
family, and those values secure the welfare of every person
and the historical survival of the nation of the Lithuania.
The goals of the Concept of Family are: to reveal the
exceptional worth of the family in the person’s and society’s
life; to define the functions of family, which are important
in supplying the person’s and society’s needs; to describe the
problematic development and conditions of the family in
Lithuania; to define the goals and principles of the family
policy of the country; to provide direction of actions in the
family policy of the country.
One of the most important parts in this concept is how
the Family is defined.
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Situation in Lithuania – National
Concept of Family

There are main definitions of family in this concept,
which clearly define what family is. There are a few main
definitions which led society to these distinctions:
•
Harmonious family – family which is characterized
by carrying out functions of the family, which ensures all of
its members physical, mental and spiritual well-being.
•
Incomplete family – family or extended family,
which at the end of marriage, children are deprived of one
or both parents.
•
Marriage – according to the law a formalized
voluntary agreement between a man and woman to create
legal family relationship.
•
The family – a couple and their children (or
adopted children), if any. Families also may not be complete
or extended.
•
The concept of Family reveals the exceptional
value of the family.
•
Harmonious family itself is good, because it
corresponds to the person’s needs and the inherent
sociability and allows them to fully express:
•
To be unconditionally loved and taken care of,
despite powers, abilities and achievements, as each person
is unique and valuable in itself;
•
To be open to another person, to trust and to share
life with him (to communicate and cooperate);
•
Have parents as the authority on which reliance
of their learning, as upward man and woman relationship
model, and identify and consolidate their identity.
Marriage is based on the family and is a historically and
scientifically proved reliable institute, and represents the
best conditions for all of its members in comprehensive
and full-fledged natural abilities and social skills (learning).
Therefore, the family is the basis of social progress, the
nation’s well-being and survival of the guarantor. The family
is the primary social institution, which every society utilizes
to ensure socially acceptable lifestyle underlying values,
norms (formal and informal) and a set of rules. The social
life of society is disrupted when there is a lack of family
support and protection. Family as the primary community,

M

av Almane Pakrijauskaite
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Agnes läger i Sköna Dar
Agnes, som är 9 år och ska börja åk 3 till hösten,
(och som på bilden är med sin lillasyster Sonja,
som är 5 år och ska börja förskolan) vann
tävlingen om en lägerplats i våras!

Boktips!

Lägret arrangerades av projektet Sköna Dar, som drivs av
KFUM, och har som syfte att skapa ett ”frivilligt andrum i
naturen”, för barn och ungdomar. Sköna Dar ville med sitt
läger sprida glädjen i lägerverksamhet, och ville låta barn
och ungdomar få prova på segling, paddling, rodd, fiske,
bad, sport och lek.
Agnes och Sonja bor i Uppsala, ”pappa och mamma
bodde tillsammans förut, men inte nu”, så nu har de istället
två hem. Pappa och mamma bor nära varandra, vilket är
jättebra.
Denna sommar har de haft en massa sovmorgnar, plockat
smultron, badat i Viksjön, och varit hos mormor och
morfar. Både Agnes och Sonja är ”vana makalösa barn”,
och var till exempel med på årsmötet (med mamma). Det
bästa med årsmötet var ”kolorna de fick äta och lekparken”,
men Sonja tyckte också öppna förskolan (som barnen fick
vistas i) var ”jättefin, med dockor och teserviser”.
Andra saker Agnes och Sonja brukar göra är att leka ägg.
I sommar ska de dessutom också vara två veckor i morfars
båt, samt besöka farmor i Linköping och farfar i Motala.
Båda tjejerna tycker det är jätteroligt med makalösa
träffar, för där finns det många barn och snälla lekledare.

Det verkar vara ett ganska skralt utbud av böcker om
skilsmässa just för åldern 0-4 år. Men några böcker finns
det som handlar om detta. Här kommer några boktips:

Rebecca Landmér - Io längtar
Bilderbok om Io som har två hemma. Det går bra, oftast,
men Io längtar ibland.

Inger Lindahl - Pappa kommer
Bilderbok om Axel som bor varannan vecka hos pappa
och varannan vecka hos mamma.

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.

Vilket bakverk kan man lita på
CrosSANT

Vilket bakverk har fötter
TÅRta
Vilket bakverk jobbar som elektriker
KAN EL bullen

Vilket bakverk är alltid glatt
bulLEn

Vilket bakverk gillar att sjunga
semLan

Av: Wilma

Stefan Casta - Sjung för mig pappa

Inger Ekbom - Skilda vägar

Bilderbok om en fågelunge som saknar sin pappa som har
flyttat till en annan fågelholk.

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.

Eva Uddling - Bo här och bo där
Handlar om Fia som är lite arg för hon är trött på "bovarannan-veckan-hos"-livet. En bok om tiden precis efter
skilsmässan.

Vill du också vara ett ”makalösa barn”
i
vår tidskrift? Vi vill jättegärna berätta
om
också dig, så fråga din förälder/dina förä
ldrar
om det är ok, och hör av dig till oss! Ma
ila
admin@makalosa.org eller ring 08-720
1413.

Kul om bakverk!

Anna-Clara Tidholm - Min familj
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.

Emily Menedez-Aponte - När
mamma och pappa skiljer sig: en
bok för barn om skilsmässor

Jag hittade böckerna genom att söka på ”bilderböcker
skilsmässa” dels på Google, dels i mitt lokala biblioteks
katalog. Det går också att läsa mer om nästan alla
boktitlarna på exempelvis olika bokbloggar om du söker på
titeln och författaren.

har
Du har väl sett att vår hemsida också
n,
en helt egen barn- och ungdoms-sektio
://
http
på
mer
med tips och information? Läs
/
barn
www.makalosa.org/lokalt/makalosa-

Illustrerad faktabok som handlar om att en skilsmässa inte
är barnets fel.
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e i affären?
Varför öppnar norrmännen mjölken inn
ingen.
- För att det står Öppna Här på förpackn

Continued from page 22

formed prior to the state, or any other social formation is
the natural and fundamental unit of society. Living together
and family communion and interdependence based on the
need to see the family as a whole.

lsten i djungeln?
Varför har norrmännen med sig en tege
släppa den, och springa fortare.
- För att om ett lejon kommer, kan de
örr ute i öknen?
Varför har norrmännen med sig en bild
och få det kallare.
- För att de ska kunna veva ner fönstret

Gender and generational differences
in the family ensure a complementary
relationship of fullness.

entbordet?
Varför häller norrmännen vatten på tang
?
- För att de ska kunna surfa på internet

A man and woman with equal cooperation, and close
relations between the generations, leads to cultural values
and positive behaviors of mutual succession, affecting
public solidarity, democracy and citizenship.

Av: Wilma

PARFYMEN

Problems of life conditions in the
family

Av: Wilma

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,
26 | Makalösa
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som fårFöräldrar
en hemlig överraskning på posten, som tack för det insända materialt. Skicka till info@makalosa.org.

The Concept of Family raised many
discussions in society
The Constitutional Court ruling stated that the
constitutional Concept of Family cannot be derived only
from the institution of marriage. According to the court,
the fact that marriage and family institutions are established
in the same article of the Constitution, shows an integral
and undeniable marriage and family connection, but it is –
just one - of the family models.
The constitutional Concept of Family is based on a
family of mutual responsibility, understanding, emotional
affection, support and similar relationships and voluntary
decision to adopt certain rights and duties, it is – a ratio
of the content and form of expression of relationships, the
constitutional fundamental Concept of Family does not
matter.
In 2008, the Parliament approved the document
(National Concept of Family), which admitted only

Social and economic instability, new opportunities and
challenges, shared family policy designed to strengthen the
role of the family and family values to foster the absence
of the state and the lack of focus on sustainable, healthy
family institutes highlighted the growing crisis. The family
copes with demographic, and cultural backgrounds and
values changes, economic, children education and other
problems.
Demographic problems are related with: the small
number of marriages, marriages in older age, common
divorces, more couples are living together without
registration of marriage, a small birthrate, decreasing the
number of children, older women giving birth, the number
of children born outside marriage, mortality rate of
children up to 1 years old, increasing number of children
Mamma
har hämtat.
living without both parents, every second
family
with no
Nu har de längtat färdigt.
children, society is aging.
Båda
Problems of cultural backgrounds
andtvå.
value changes:
value of marriage is weakening, poor relations culture
between people, intergenerational decline, occupation of
parents.
Social and economic problems: family poverty, housing
problems, work and family responsibilities compatibility
problems, emigration, lack of social support and family
support system, lack of public assistance and family support
in times of crisis. All these issues just show that society
needs to cope with many problems. The goal of state is to
support the family and create a beneficial environment for
family.
2013 | 2

Illustration: Rebecca Landmér

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR |

Makalösa Föräldrar |

27

TEMA FÖRÄLDRASKAP | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | TEMA FÖRÄLDRASKAP

city. The target group of the project is not only directly
involved in the family, but the family, the outcomes of
these meetings, as well as information about them, reached
indirectly – through organizations working with families,
local media and local specific solutions.
The project is continuing and the first steps are done
– there were meetings with NGOs who are working
with families. These NGOs discussed family issues and
were empowered by the “National Families and Parents
Association”. The next steps involve organizing meetings
with the municipality and the discussion of possibilities
to initiate the establishment of a council for the families in
these municipalities.

Part 1 of this article was published in the previous
issue, and focused on single mothers in Europe..

Annons

Foto Dreamstime

defining family as living in marriages, has caused a lot of
passion and repercussions in society. Opponents argued
that it will not discriminate children growing up with
married parents. At the time, supporters of the concept
defended it by saying that it established a desirable model
of the family, and created the safest environment for the
child.
The concept of family within parliament for the first
time in Lithuania’s legislative history confirms not only
the notion of family, but also the definition of what is
considered a cohesive, extensible or incomplete family. As a
part, it defines the concept of a family in which “at the end
of marriage, children are deprived of one or both parents”.
This was followed with many discussions in society, and
media.

People discussed what the Family is, and
argued that a single parent with children
is also a family and should have equal
rights as families with two parents.

28 | Makalösa Föräldrar

Samtalsterapi för personlig
utveckling, sunda relationer &
familjekonstellationer

Partners who have not registered their marriage and have
children started worrying that the Concept of Family does
not define them as families in this society.

Annons

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 (08-7201413).

Therese Ström Advokatbyrå

Council for the Family in every
municipality

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

The active association “National Families and Parents
Association” started the project “Families advocacy
in municipalities 2012”. The aim of this project is to
encourage families to mobilize regional organizations
and their representation, so that there will be a family of
municipal councils to be represent family problems.

It is also very important to systematically
collect and summarize the regions of
families’ expectations of family policies,
family-friendly environment and to
improve conditions and trends.
This project started in five cities in Lithuania. The
meetings were organized for 20 or more families in every
2 | 2013

Kerstin Bergenfjord
Beteendevetare, samtalsterapeut
Integrativ psykoterapi (steg 1)
073-219 62 94
kerstin@terapicoaching.se
terapicoaching.se
Mottagning i centrala Stockholm
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Barnet i fokus

Barnet måste få komma
till tals

Hur gör vi bäst för barnen?

Hur mycket kommer barnen till tals i utredningstexter där föräldrar tvistar om vårdnad, boende och
umgänge? Nästan ingenting alls, konstaterar forskaren Jeanette Sundhall i en ny avhandling. Hon
efterlyser ett åldersperspektiv även i genusdebatten.

30 | Makalösa Föräldrar

barnets önskemål, vilja och situation. Istället utgår man
ifrån att det bästa för alla barn är att ha kontakt med båda
föräldrarna – utan att ta hänsyn till deras historia.
Trots att det gäller familjer där det i utredningstexten
finns uppgifter om att mamman eller barnen utsatts för
våld av pappan, används barns berättelser om den egna
utsattheten sällan i texterna. Istället fokuserar utredarna
på faktorer som pappans alkoholmissbruk eller tidigare
domar om kvinnofridskränkning. Det resulterar i att barns
berättelser om sin utsatthet för våld osynliggörs. Jeanette
Sundhall menar att barnen överhuvudtaget sällan får frågan
om sina åsikter eller behov. Istället pratar utredarna med
andra vuxna, som föreskolepersonal, om barnen.
Jeanette Sundhall tycker därför att ålder är ett perspektiv
som borde tas upp i genusvetenskapen, precis som kön,
etnicitet, sexualitet och klass. Hon tycker att vi måste prata
mer MED barnen, och inte bara OM dem. Det handlar
helt enkelt om rättvisa, eftersom barns rättigheter och rätt
till delaktighet, skydd och omsorg inte bejakas om de inte
får komma till tals.

”De ville helst inte blanda in oss. Det var nästan det enda jag tyckte
var bra.” (Maja, 13 år)
SKILSMÄSSA drabbar massor av svenska barn varje år och deras
föräldrar får allt svårare att komma överens. Antalet vårdnadstvister i
domstol har exempelvis dubblerats de senaste tio åren.
Samtidigt vet vi att DET SOM SKADAR BARNEN ALLRA MEST ÄR
FÖRÄLDRARNAS KONFLIKTER. Så vad gör vi åt saken?

Man kan skilja sig från sin partner men aldrig från sina barns mamma eller pappa!
Med all sannolikhet kommer du och din expartner att delta i olika
familjeaktiviteter tillsammans så länge du lever. Och varför det? Jo, för
att era gemensamma barn vill det och behöver det! Så varför inte släppa
prestigen och anstränga sig för att hitta en samarbetsform som är så
civiliserad och acceptabel som möjligt? För allas bästa.

Synliggör barnen!

Familjer i Förändring - stöd för hela familjen!
Familjer i Förändring är ett – ursprungligen amerikanskt – familjeutbildningsprogram för föräldrar som separerat och deras minderåriga
barn. Programmet är i första hand avsett att underlätta anpassningen
efter separationen och förebygga problem hos barnen. Även om de allra
flesta föräldrar vill sina barns bästa är det lätt hänt att relationen mellan
de före detta makarna präglas av negativitet och konflikter som skadar barnen. Familjer i Förändring erbjuder konstruktiva alternativ till
sådana destruktiva mönster. Programmet låter barnen komma till tals,
vilket verkligen ger gladare barn, medan de vuxna får diskutera barns
reaktioner vid skilsmässa och hur man etablerar ett fungerande samföräldraskap. Programmet är helt fristående och ett utmärkt komplement till både familjerådgivning, samarbetssamtal och separationsteam.

Sveriges Makalösa Föräldrar satsar från i år extra
mycket på att synliggöra just barn! Vi får ofta höra
berättelser om hur barn t.o.m. inte blivit trodda,
vilket är konstigt då vuxna i samma situation inte
blir ifrågasatta.
Vi anser att det är centralt att barn får bli hörda, och
att de i vårdnadstvister och umgängesutredningar blir
lyssnade på! Därför kommer vi att öka våra resurser
och vår röst till att fokusera på barns rätt. Detta
kommer vi löpande att berätta om på vår hemsida!
http://www.makalosa.org/lokalt/makalosa-barn/
2 | 2013
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“Den information ni gav barnen om barns rättigheter, om skilsmässor och hela sammanhanget – det var guld värt!! De kunde stödja sig
på vad de lärt hos er i stället för att vara helt prisgivna åt mina eller
mitt exs åsikter och synpunkter.” (Maria, förälder)
Delta i Familjer i Förändring!
Kursen omfattar sex lektionstimmar, normalt fördelade på två eller tre
tillfällen. Föräldrarna deltar självständigt och vid olika kurstillfällen för
att skapa en konstruktiv och konfliktfri miljö. Barn och ungdomar går
parallellt i egna åldersanpassade grupper.
Läs mer om Familjer i Förändring och kursutbudet på vår hemsida,
www.kom-igen.se! För närvarande erbjuder vi programmet i Stockholmsområdet, men vi tycker att alla borde få en chans att delta i
Familjer i Förändring!
Hör av er så försöker vi ordna en kurs där ni bor!

Kom Igen AB erbjuder

-utbildningsprogrammet Familjer i Förändring, som ger stöd åt separerade familjer och sätter barnen i centrum
-gruppsamtal med konfirmander och skolungdomar om hur de hanterar situationen när de eller deras kompisar drabbas av skilsmässa
-samtalsstöd till skilda föräldrar
-föredrag om goda skilsmässor och glada barn

Illustratörer: Isabel Venneman och Oliver Armstrong.

Illustration: Rebecca Landmér

J.

Jeanette Sundhall har i sin
avhandling Kan barn tala? En
genusvetenskaplig undersökning
av ålder i familjerättsliga
utredningstexter undersökt hur
utredare vid socialtjänstens
familjerättsenhet formulerar
sig i sina texter i ärenden som
ligger till grund för tingsrättens
beslut.
Texterna
rör
vårdnadstvistutredningar
där det finns uppgifter
om att pappan använt
våld mot mamman och/
eller barnen.
Jeanette
Sundhall
ville se hur barnen varit
delaktiga i utredningarna,
med tanke på att texterna
i högsta grad handlar om
deras framtid, var de ska bo,
vem som ska ha vårdnaden
m.m. Det finns en tydlig
obalans i utredningstexterna
mellan hur mycket berörda vuxna
och barn kommer till tals. Barnens perspektiv saknas ofta.
Däremot uttrycker texterna tydligt vilka väletablerade
normer som finns bland utredarna. En sådan är att barnen
behöver två föräldrar. Den uppfattningen är så stark att den
präglar besluten mer än exempelvis misstanke om sexuella
övergrepp på barnet. Ingenstans argumenteras det för att
barn kan växa upp med en förälder och må bra.
En annan föreställning är den om det ”universella
barnet”; att alla barn är likadana och har samma behov.
Det finns en fara med den föreställningen, då det kan göra
att utredaren inte bryr sig om eller tar reda på det enskilda
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Barnets rättigheter i
vårdnadstvister
Forskning från Allmänna Barnhuset
År 2008 separerade ca 48500 föräldrapar med barn upp till
17 år. Föräldrar till ca 18500 barn gick i samarbetssamtal,
ca 4800 av dessa föräldrapar tecknade avtal om vårdnad,
boende eller umgänge.

Föräldrarnas konflikt kan beskrivas utifrån termerna värdeoch intressekonflikt. En intressekonflikt karaktäriseras av
att den handlar om oförenliga krav om en knapp resurs.
I de fall då en vårdnads-, boende- eller umgängeskonflikt
definieras som en intressekonflikt förutsätts konflikten ha
uppstått mellan två lämpliga föräldrar som har en konflikt
om ett odelbart barn. Intressekonflikter anses ha goda
förutsättningar att lösas genom en kompromisslösning,
eftersom inte någon av parterna antas vara villiga att
riskera att förlora. En värdekonflikt karaktäriseras däremot
av att den rör fakta eller värderingar. Då det föreligger
en vårdnadskonflikt rör värdekonflikten exempelvis
föräldrarnas lämplighet att utöva den juridiska vårdnaden
om barnet eller föräldrarnas förmåga att samarbeta om
barnet inom ramen för en gemensam vårdnad eller
föräldrarnas lämplighet för umgänge och boende med
barn. De flesta konflikter är emellertid inte renodlade utan
har inslag av både värde- och intressekonflikter.
Samhället erbjuder föräldrar som inte kan komma
överens om sina barns vårdnad, boende och umgänge
olika stödinsatser. Kommunerna är sedan 1991 skyldig att
erbjuda samarbetssamtal vid en separation om föräldrarna
32 | Makalösa Föräldrar
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socialtjänsten drygt 9000 snabbupplysningar och utförde
cirka 7200 vårdnadsutredningar.
Antalet inkomna mål om vårdnad m.m. till tingsrätt
uppgick 2010 till drygt 4100 mål. I faktiska tal innebär
det att under år 2010 upplevde nästan 7000 barn att
deras föräldrar stred i domstol om vårdnad, boende och
umgänge. Antalet vårdnadsmål har ökat kraftigt under
senare år. Idag erfar drygt tio procent av de barn vilkas
föräldrar separerar under ett år att föräldrarna strider om
deras vårdnad, boende eller umgänge i domstol.
Domstolen och socialnämnden skall vid bedömningen
av vad som är bäst för barnet fästa avseende särskilt vid
risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs
bort eller hålls kvar eller annars far illa. Domstolen och
socialnämnden skall alltså vara uppmärksamma på om
det finns en sådan risk. Kan en risk förutses, skall den
väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för
barnet. Risken för att någon annan i familjen utsätts
för övergrepp ska också vägas in. Syftet är att markera
att även övergrepp mot andra i familjen kan leda till att
barnet kan fara illa. Risken för att barnet far illa har således
lyfts fram som ett förhållande av särskilt viktigt slag.
Bedömningen av barnets bästa ska således utgöras av en
helhetsbedömning av det individuella barnets livssituation.
Bedömningen ska göras genom en sammanvägning av ett
objektivt perspektiv, som baseras på vedertagen erfarenhet
och vetenskaplig kunskap, samt ett subjektivt perspektiv,
som utgörs av barnets eller närståendes uppfattning om
vad som är bäst för barnet.
Huvudprincipen är att barn alltid ska få komma till
tals i frågor som berör dem men att
barn har olika mognadsgrad
och förutsättningar varför
det i varje enskilt fall måste
göras en bedömning av
om det lämpligt att tala
med barnet och av vilken
2013 | 2

betydelse barnets eventuella inställning ska tillmätas.
Utgångspunkten är att samtal ska genomföras med alla
barn. Undantag ska endast göras då det kan anses som
olämpligt med barnsamtal.

Läs mer på http://www.allmannabarnhuset.se/

Illustration: Rebecca Landmér

Det är flera orsaker och kriser hos
föräldrarna som genom en kumulativ
effekt utgör grunden för att en
vårdnadskonflikt uppstår och det är i de
flesta fall inte primärt barnets vårdnad,
boende och umgänge som är grunden till
konflikten.

önskar det. Samarbetssamtal kommer till stånd antingen
på föräldrarnas initiativ eller genom att domstolen, i
samband med handläggning av vårdnads-, boendeeller umgängeskonflikt, uppdrar åt socialnämnden att
anordna samarbetssamtal med syfte att nå enighet mellan
föräldrarna. Målsättningen är att föräldrarna ska uppnå
en enighet om sitt barns framtida vårdnad, boende och
umgänge. Antalet barn som berörs av samarbetssamtal
verkar var tämligen konstant. Under åren 2000-2010 har
antalet berörda barn årligen uppgått till cirka 19 000.
Föräldrarna kan även vända sig till familjerådgivningen.
Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom
kommunens försorg eller annars genom lämplig
yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.
Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med
parrelationer, varför familjerådgivning vanligtvis är inriktad
på att dämpa konflikterna efter en separation eller skilsmässa
då en vårdnads-, boende- eller umgängeskonflikt föreligger
samt att skapa förutsättningar för att föräldrarna i framtiden
ska kunna fungera tillsammans i föräldrarollen. Under år
2010 påbörjades 24 500 ärenden med parrelationer varav,
ca 1200 ärenden rörde vårdnads- och umgängesfrågor.
För föräldrar som inte löser sin konflikt genom
samarbetssamtal eller familjerådgivning erbjuder samhället
ytterligare en möjlighet till stöd för att lösa konflikten
genom rättsordningens handläggning. Närmare femton
procent av de föräldrar som separerar eller skiljer sig
utnyttjar denna möjlighet.
Vanligtvis beslutar tingsrätten att uppdra åt socialtjänsten
att lämna snabbupplysningar. Snabbupplysningen fungerar
som ett underlag för tingsrättens interimistiska beslut, det
vill säga beslut om hur vårdnad, boende och umgänge ska
regleras under vårdnadsmålets handläggning. Därutöver
kan tingsrätten uppdra åt socialtjänsten att utföra en
vårdnadsutredning som utgör underlag för tingsrättens
beslut om hur vårdnad, boende och umgänge ska
regleras på bästa sätt för barnet. Under år 2010 lämnade
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Medlemsinformation

Sveriges Makalösa Föräldrar kallar till riksårsmöte 26-27
april 2014. Alla medlemmar har rösträtt, förutsatt att du
har betalt medlemsavgiften för 2014 senast 31 december
2011.
Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till
riksårsmötet. Motionerna ska innehålla konkreta förslag
till förändringar. Motioner ska vara kansliet tillhanda,
underskrivna av motionären / motionärerna, senast sju
veckor före årsmötet, dvs. 7 mars. Kallelse till årsmötet ska
vara hos medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet,
dvs. 28 mars. Kallelse kommer att gå ut till medlemmar i
påminnelsebrev oktober 2013 och i tidningen nr 1, 2014.

Årsmötet 2014 tar plats i Lund, med stor
hjälp av Lunds Makalösa Föräldrar!
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
betalar för representantens resa och logi. Notera dock att
alla resor numera har fastställda maxtak.
Helgen kan komma att genomföras med en workshop/
medlemsforum under lördagen och som ett traditionellt
årsmöte under söndagen. Ni är varmt välkomna till båda
dagarna, men kan också välja att delta endast söndagen.
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 printa ut på hemsidan. Den
pdf-filen ska undertecknad inges till generalsekreteraren,
för att räknas som en röst. Mer information finns på
hemsidan, som uppdateras regelbundet!

För andra gången gästspelar Rebecca
Landmér som grafisk formgivare,
illustratör och originalare för Makalösa
föräldrars medlemstidning.
Rebecca är makalös förälder till en
femårig pojke, och arbetar som illustratör,
barnboksförfattare, grafisk formgivare,
webbredaktör och webbutvecklare.
Mycket välkommen att höra av dig för att
diskutera uppdrag!

www.rebaland.se

Vinnare
I förra numret av Makalösa föräldrars tidning lottade vi ut ett ex av bilderboken Io längtar. Katja Jakobsson i Stockholm
vann boken, grattis!

Tävling!

Korrigering

Nu lottar vi ut en plats till populära utbildningsprogrammet
Families in Transition, för separerade föräldrar. Kursen går
under våren 2014. Tävla genom att maila till admin@
makalosa.org med motivering om varför just du och ditt
barn ska vinna.
Familjer i Förändring (eng. Families in Transition) är ett
etablerat utbildningsprogram för separerade föräldrar och
deras barn i åldrarna 8-17 år. Programmet syftar i första
hand till att förebygga eller minska skilsmässorelaterade
problem hos barnen, men ger både vuxna och barn verktyg
att hantera relationerna efter separationen på ett mer
konstruktivt och konfliktfritt sätt (se även annons på s. 31).
Läs mer här http://www.kom-igen.se/
PS: Du vet väl att du som medlem får förmånliga
rabatter? Läs mer http://www.makalosa.org/lokalt/
medlem/medlemsformaner/

Felaktig text i den tryckta upplagan!
Artikeln på s. 10–12 i den tryckta upplagan av Tidning
nr 1, 2013, trycktes felaktigt – vi beklagar!
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Gästgrafiker

Kallelse till riksårsmöte
2014

Kontokort
Vi tar nu kontokort, se vår webbplats:
http://www.makalosa.org/medlem/

90-konto

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 låna på många folkbibliotek (om den inte finns på ditt bibliotek kan du be att få den inköpt), och att köpa bl.a.
på förlagets webbplats: www.rebaland.se. Där finns även recensioner och ett utdrag av boken.

Stöd direkt: pg 90 03 15-3 eller bg 900-3153.
Läs mer här http://goo.gl/fje46P
2 | 2013
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Vår nya ordförande och vår nya styrelse finns
också presenterade på vår hemsida.
Catarina Danso
Jag minns första kontakten med Makalösa Föräldrar som
om det vore igår. Det var 2004 och efter att ha läst ett
reportage om föreningen i den lokala dagstidningen tog jag
och sönerna mod till oss och gick på deras måndagsträff i
lokalen på Söder i Helsingborg. Detta var början på många
roliga stunder tillsammans med nya vänner.
Det har nu gått 9 år sedan vi tog de staplande stegen
in i den makalösa världen och åren har bl.a. fyllts av
fikastunder, after work, fester, utflykter och läger. Det var
på våra läger som far och dotter sjöng ”En kväll i juni” runt
lägerelden. Och det var här barnen gick på nattpaddling
och spökrundor.
Genom åren och alla roliga aktiviteter har många nya
kontakter knutits som sedan har blivit till nära vänner.
Jag minns också särskilt en midsommarfest där sönerna
hade en kompis med sig och de tillsammans med de övriga
ungdomarna hade så roligt att kompisen önskade att hans
föräldrar också var skilda så de kunde vara med på allt det
roliga som händer i föreningen.
Jag heter Catarina Danso, är 43 år och ensamstående
mamma till två söner som idag är 20 och 22 år. Jag har i
flera år varit aktiv medlem och engagerad i Helsingborgs
Makalösa Föräldrar, bland annat som ordförande.
Det är ett stort förtroende jag har fått att som ny
ordförande i Sveriges Makalösa Föräldrar driva och leda
organisationen vidare och jag ser med spänning och
förhoppning fram emot detta.
För mig är Makalösa Föräldrar förknippat med ett socialt
nätverkande och jag hoppas och önskar att många fler ska
få ta del av det föreningen kan erbjuda och är så bra på. Vi
är i en förändringens tid där vi ska bli både starkare och
större och tillsammans gör vi det bra!
36 | Makalösa Föräldrar

Therese Ström

Leif Degler

Therese har ett barn, bor i Stockholm, är jurist och arbetar
med familjerätt. Hon har varit aktiv i Makalösa Föräldrar
sedan 2005 (men engagerad i frågorna sedan 1994).
Therese har tidigare varit riksordförande, men är nu kassör.

Leif har tre barn och är engagerad i Lunds
lokalförening. Leif har också suttit som
vice ordförande och styrelseledamot i
riksstyrelsen, från 2010. Leif är ofta på
resande fot i sitt arbete, men är alltid
engagerad med ett noggrant arbetssätt som
tillför Makalösa mycket.

Nina Gustafsson
Nina har två barn och bor i Stockholm. Hon arbetar som
lärare och vill som styrelseledamot arbeta för den solidaritet
hon anser ett samhälle måste bygga på. Tillsammans är vi
starka!

Carolina Blomberg
Carolina har ett barn och bor i Örebro. Carolina arbetar
som legitimerad läkare med specialistkompetens i
ögonsjukdomar. Carolina har i sitt yrke sett hur barn farit
illa av den hjälp som myndigheter erbjuder, och har därför
en drivkraft att skapa fokus på barns rätt.

Nenad Blanusa
Nenad har två barn och bor i Stockholm. Han är
datatekniker och arbetar som ingenjör. Nenad är även
engagerad i bostadsrättsföreningen där han bor, och tycker
överhuvudtaget att ideellt engagemang är en viktig drivkraft
för alla intresseorganisationer och ideella föreningar.

Lena Nordqvist
Lena Nordqvist har två barn och bor i Karlstad. Hon har
de senaste åtta åren arbetat i föreningen Insolvens, en
förening som hjälper överskuldsatta. Många som söker
hjälp har barn, och väldigt många är just ensamstående
föräldrar. Hon drivs därför för frågor om barn som växer
upp i ekonomiskt utsatta familjer.
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Presentation av styrelsen
hösten 2013

Som ständig adjungerad ledamot har vi också:

Sally Thornton
Sally har fem barn och bor i Stockholm. Hon
kommer ursprungligen från USA. Hon arbetar också
som lärare och drivs av både ett miljöengagemang och
av vikten av att driva olika politiska frågor.

Sveriges
Makalösa
Föräldrar utvecklas

Sedan slutet av år 2012 har riksorganisationens
styrelse och kansli arbetat intensivt med en framtida
organisationsförändring. Det handlar bland annat om att
stärka resurser till att organisationsutveckla, och erbjuda
de familjenätverk och lokalföreningar runt om i landet
som många ensamföräldrar hör av sig och efterfrågar. Det
handlar också om att renodla den verksamhet som erbjuds,
för att göra den så attraktiv och framgångsrik som möjligt.
Slutligen handlar det också om att förtydliga de politiska
frågor organisationen driver, där bland annat vi behöver
bli bättre på att driva barnens rätt! Både styrelse och kansli
kommer att arbeta intensivt med detta, fram till årsmötet
2014, men tveka inte höra av dig till oss om du har frågor.
Sophia Lövgren, gs@makalosa.org.
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Hjälp oss utveckla vårt
medlemsregister – hjälp oss ge dig
mer medlemsservice!
Vi har numera ett medlemsregister som varje lokalförening
och familjenätverk själv kan administrera, och vi vill gärna
utveckla vår information om våra medlemmar så därför
ber vi er medlemmar skicka ett mail till admin@makalosa.
org med information om era barn (namn och ålder). Som
tack för besväret kommer vi att ha en utlottning av fina
priser varje månad (t.ex. böcker, biobiljetter), för just
våra barn som är med i vårt register! Syftet med dessa
uppgifter i medlemsregistret är att vi ska kunna ta fram
bättre kundrabatter, bl.a. för våra barn, som gynnar er
medlemmar.

Du kan läsa mer här: http://goo.gl/GJfihL
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Årets stöttare
Utmärkelsen Årets Stöttare 2012 går till Sara Dahlin och Johanna Lauri, författarna till boken Det
löser sig jämt!
Boken Det löser sig jämt – en bok om föräldraledighet och
jämställdhet i vardagen är publicerad av FOFF Stockholm,
och bygger på intervjuer samt en enkätundersökning
och tar sin utgångspunkt i delad föräldraledighet.
Föräldraförsäkringen ses ofta som en rättighet där barnets
bästa betonas och där familjer ofta gör traditionella val med
ojämställda konsekvenser som följd. Nackdelarna med en
ojämn fördelning av föräldraledighet är många, det skapar
ojämlika villkor både i hemmet och på arbetsmarknaden,
vilket framför allt missgynnar kvinnor.

I boken presenteras en mängd tips och lösningar för
föräldraledighet, arbetsliv, ekonomi, hushållsarbete och
fritid. Hur kan föräldraledigheten delas om man samtidigt
vill fortsätta amma? Vem skyndar från jobbet när förskolan
ringer? Hur kan ansvaret för barnens fritidsaktiviteter
fördelas på bästa sätt? Tanken är att inspirera familjer till
mer jämställda val och att visa att det alltid finns möjlighet
till jämställda lösningar, men att lösningarna kan se ut på
många olika sätt.

Sara Dahlin och Johanna Lauri tar emot priset Årets stöttare 2012.

Priset går till Sara och Johanna för att de på ett innovativt
och positivt sätt försökt konkretisera jämställdhet med
praktiska exempel, där de hela tiden varit noga med
att visa på alla olika former av familjekonstellationer.
Författarna menar att de under bokens skapelseprocess
blivit mer varse om hur olika familjekonstellationer kan
påverka den konkreta vardagen och tycker att det är särskilt
roligt att ha blivit så positivt uppmärksammade av en
intresseorganisation för ensamföräldrar.
– Kul att just vi blev årets stöttare! Det känns extra roligt
att få ett pris av Makalösa föräldrar eftersom syftet med
boken Det löser sig jämt var att ge en bild av hur olika
familjer gör jämställdhet i vardagen. Vår ambition var
att lyfta fram tips och lösningar på hur jämställdhet görs
bortom kärnfamiljsnormen. Vilka ojämställdhetsfällor
familjer hamnar i och hur de löser dem hänger ofta ihop
med familjekonstellation. Samtidigt kunde vi se att många
tips och lösningar från separerade/ensamstående föräldrar
också är relevanta för sammanboende föräldrar och vice
versa. Vi har fått mycket positiv respons och att vi får
det här priset känns jätteroligt och är ett kvitto på att vi
åstadkommit något viktigt.
38 | Makalösa Föräldrar
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Årets konstnär
Utmärkelsen Årets stöttare som delades ut till Sara Dahlin
och Johanna Lauri i år, är ett pris i form av en tavla målad
av konstnären Cecilia Meyer.
Cecilia Meyer är uppvuxen på en gård utanför Fellingsbro
men bor numer i Örebro med sin son Nils 7 år och marsvinen
Olle och Albin. Hon arbetar deltid på Tegelbruket i Örebro,
ett stort nyöppnat allaktivitetshus för barn och ungdomar
där hon är ansvarig för Skaparverkstan. Annars förbereder
Cecilia sig nu för att delta i en samlingsutställning med
namnet AvJord 19/6-11/8 på Bryggeriet i Nora.

– Jag är verkligen tacksam för möjligheten att få bidra
till uppmärksamheten av Årets stöttare, säger Cecilia. När
det gäller målningen Vitplister Art.37 så illustrerar den
artikel 37 i FN:s Barnkonvention som handlar om att inget
barn får utsättas för tortyr, eller annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning. I floran
beskrivs Vitplister bl.a. med att den växer vid vägkanter,
avfallsplatser och är blodstillande. Vi måste vara rädda om
våra barn som är stjärnorna på jorden!
”MAMMA-HELA UNIVERSUM ÄR DU!"
sa min 5-årige son till mig en kväll när jag kände mig
lite ledsen. Och det är sant – det är vi ALLA. Jag gestaltar
Barnkonventionen i form av läkeörter som är särskilt
lämpade för barn. Jag ser ett samband mellan växternas
förmåga att lindra och läka och de behov som är nödvändiga
att tillgodose och skydda hos våra barn som beskrivs så bra
i Barnkonventionen.
Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar
upp till 18 år har samma rättigheter och lika värde. Barnets
bästa ska alltid komma i första hand. Men trots att Sverige
förbundit sig att följa FN:s konvention om barns rättigheter
så missar man det ofta i praktiken. Jag vill hjälpa till att
påverka människor att på allvar ta hänsyn till barnen på
alla nivåer i samhället.
Barnkonventionen borde självklart vara lag i Sverige!
Jag deltar i- och anordnar olika evenemang. Det kan vara
konstutställningar i gallerier/-konsthallar eller deltagande
vid konferenser. Det går även att beställa hel utställning eller
enstaka verk. Projektet har blivit mycket uppmärksammat,
bl a av Nerikes Allehanda, TV4 och tidningen ETC.
Vitplister Art.37 av Cecilia Meyer

UTSTÄLLNINGAR I URVAL

Samlingsuställningar
MOMA, Kyoto och Tokyo, Japan -98
Galleri Händer, Sthlm -00
Örebro Konsthall, -09,-10,-11,-12
Konstfrämjandet, Örebro -09
Hantverkarboden, Wadköping -10
Galleri Konstmäklaren -11/12
Kulturhuset, Örebro -12,-13

Separat
Silent Statement Gallery, Sthlm -01
Lindesbergs Museum -05
Örebro Stadsbibliotek -09/10
Galleri Ateljé Hjälmarstrand, Örebro -11
Galleri LUX, Örebro -11
Sensus, Örebro -12
40 | Makalösa Föräldrar
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Representerad
MOMA, Kyoto Japan
Lindesbergs Kommun
Örebro Läns Landsting
Örebro Kommun
www.konstmaklaren.se
www.konstiorebrolan.se
Aktuella utställningar
Bryggeriet, Nora sommaren -2013
Makalösa Föräldrar |
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Coaching som livsverktyg

Vad är telefoncoaching? Hur går
det till?

Vad är coaching? Hur
går det till?

Att coacha via telefon eller Skype är i dag lika naturligt
som att borsta sina tänder. Vinsterna är bland annat att
det är tidseffektivt – du slipper ju resetiden. En annan
stor fördel, som man kanske inte tänker på, är att samtalet
blir mer fokuserat. Ingendera av parterna distraheras av
kroppsspråk, utseende, kläder utan fokus ligger på vad
som sägs. Ett coachingsamtal per telefon/Skype är otroligt
levande och faktiska magiskt. Det liknar inget annat när
nya insikter föds och med dem nya dörrar öppnas.
Adepten ringer upp sin coach på avtalad tid. Samtalet
pågår vanligtvis 40 minuter. Ibland upp till en timme.
Längre än en timme är inte att föredra, då det är svårt
att vara fokuserad så länge. Det är klokt att i sin kalender
avsätta tid för en timme. Mellan mötena har adepten även
möjlighet att via mail be om råd och stöttning. Det kan
exempelvis vara pep-talk inför en anställningsintervju eller
läsning av ett CV.

Coaching är ett kraftfullt verktyg till att lösa upp
blockeringar och guida människor vidare mot nya
utmaningar och mål. De flesta människor vet precis vad
de vill och vad de borde göra för att komma dit, men sitter
fast. Det är i dessa livssituationer som coaching har visat
sig kunna ha en välgörande effekt. Metoden coaching går
ut på att bli lyssnad på och bekräftad. Genom kraftfulla
frågor och rak kommunikation kommer bilden att klarna
för adepten. Coachens uppgift är att hjälpa adepten att
strukturera upp en handlingsplan och välja ut ett antal
förändringar/åtaganden, som gör att individen sakta men
säkert driver dig framåt mot den förändring du önskar.

Hur kan det
hjälpa privat/
föräldraskapet/
karriärmässigt?

Kostnad
Medlemmar hos Sveriges Makalösa Föräldrar har ett
rabatterat pris 300 kr, ordinarie pris 500 kr för 45 min.
Detta pris gäller privata kunder.

Coaching stöttar/utmanar adepten att komma vidare och
hitta vettiga mål att sträva mot. Det är i sig stimulerande
att fokusera på sitt liv, vilka talanger man har och vilka
strategier som kan användas för att utvecklas. Dessa
kunskaper har en människa stor hjälp av inom alla
livsområden, såväl inom arbetslivet som i den privata
sfären. Att vara förälder är en stor utmaning, inte minst när
man är ensamförälder. Att veta hur man kan ställa frågor
och vara närvarande och nyfiken är en stor vinst att kunna
behärska som förälder. Det stärker bandet mellan förälder
och barn – skapar en respekt- och kärleksfull relation
som stärker båda parter. Efter genomgången coaching är
det en självklarhet för adepten att sätta relevanta gränser,
helt enkelt för att självkänslan och självkännedomen har
ökat så pass kraftigt att det inte går att låta bli. Barn som
får gränser – mår mycket bättre. Detta finns det även en
uppsjö av vetenskapliga studier på.
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Vem är jag?
Jag heter Pia Carlberg och är 45 år gammal. Jag bor för
tillfället i Dalarna, Rättvik. Min hemort är dock Stockholm,
Värmdö. Jag och min familj flyttade till Dalarna för 3 år
sedan för att uppleva något nytt och slippa alla bilköer (ha
ha). Vintrarna är härliga med slalombacken alldeles inpå
husknuten. Jag har en kandidatexamen inom personal- och
arbetslivsfrågor. År 2009 bestämde jag mig för att äntligen
utbilda mig till coach något som jag länge hade haft som
mål. Sedan två år tillbaka driver jag ett eget företag där
jag erbjuder coaching såväl till privata kunder som till
företag. Jag arbetar en del på företag där jag hjälper till
att utveckla verksamheten och ge ledningsstöd. Jag har
coachat ledare, projektledare och privatkunder som vill
2 | 2013
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utvecklas. Min specialitet är coaching till människor som
har typ 1 diabetes. Jag har författat en bok – Ett moln på
min himmel – som tyvärr ännu inte är publicerad. Jag
skulle nog behöva lite coaching där! Men det ska den bli
innan detta år är till ända.

Vinn en coaching!
Tävla genom att maila till admin@makalosa.org
med motivering om varför just du ska vinna

Annons

En lönsam investering som gör
skillnad!
Vad är det som gör att vissa människor väljer
att förbli passiva medans andra sätter nya
världsrekord? Skillnaden som gör skillnaden är
bland annat att sätta upp tändande, tydliga och
tidsbestämda mål. Det är målen som ger bränsle,
energi och motivation att vilja gå från tanke till
handling.
PicaCoach tar 500 kronor för 45 minuters
coaching per tillfälle. Medlemmar i Sveriges
Makalösa Föräldrar har rätt till ett kostnadsfritt
”introduktionstillfälle” / prov-coaching
Pia Carlberg
0248-13143
0709-50 81 18
http://picacoach.se/

Makalösa Föräldrar |
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Baby we were born to run...
Fredagen den 3 maj hoppade jag och Anna 16
år, iväg mot Friends arena i Solna för att se The
Boss!!! Vi var glada som små kossor på vårens
koutsläpp!
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En överraskning som värmde ända in i våra konsertutsvultna
hjärtan…i mitt då jag är ensam med en 3-åring och har
inte på många år vart på en konsert och för Anna som inte
har ekonomi att köpa dyra biljetter för.
Bruce berörde, fascinerade och spred sån glädje till våra
musiksjälar att vi fortfarande idag lever på detta. Denna
konsert är redan medialt legendarisk pga. Brucan körde
hela ”Born to run”-skivan nonstop vilket han aldrig gjort
förr. Han överraskar alltid svenskarna och vill ge ngt extra
då han är här.
Då konserten var slut avslutade vi med nattamat och
satt sen i en taxi, fånigt leende på väg hem i natten…vi
somnade särskilt skönt denna natt och drömde om The
bosssss!
Tack Makalösa för denna upplevelse, den tar vi med oss
för resten av livet!!!!
Biljetterna skänktes av privatpersoner till Let's Make A
Difference, som sedan skänkte dem till Makalösa Föräldrars
medlemmar.

2 | 2013

2013 | 2

Makalösa Föräldrar |

45

KONTAKT | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | KONTAKT

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.

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
maria.paulson@live.se

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

Karolin Lundström
karolinl@hotmail.com

Ordförande
Catarina Danso
dansocatarina@hotmail.com

Jeanette Nilsson
jeanette-maria.nilsson@
bredband.net

Henrietta Ahlberg
henrietta_ahlberg@hotmail.
com

Cicci Gustavsson
ceciliagustavsson@bredband.
net

Ylva Hammarström
ordförande
ylvham@yahoo.se

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.
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

HUDDINGE
LOKALFÖRENING

KARLSTAD
FAMILJENÄTVERK

KRISTIANSTAD
FAMILJENÄTVERK

VÄSTERÅS
LOKALFÖRENING

ÖREBRO
FAMILJENÄTVERK

Sonja Höök
0706-610692

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 admin@makalosa.
org
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