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Ledare

20-årsjubileum!

Året som gått

Den 20 oktober bjöd vi in till en mingelkväll för att fira att vi som
organisation har funnits i 20 år. Det blev en lyckad tillställning med
både gamla och nya bekantskaper och en hel del prat om dåtida
arbete men också om hur framtiden ser ut.

Utanför mitt fönster är löven på träden gula och röda.
Jag älskar höstens färgskiftningar, den höga klara luften och
när det som idag är soligt och fint. Det är redan november
och snart har även detta år gått. Jag funderar på vad som
hänt i Makalösa under året och kommer fram till att vi har
hunnit med en hel del.
Året började med utbildning för lokalföreningarnas
ordförande och för deras valberedning. Även förbundets
valberedning var på plats. Vi fördjupade oss i föreningskunskap
och vad man bör tänka på när man väljer in en ny styrelse.
I april hölls den årliga förbundsstämman där vi också firade
våra 20 år som organisation. I oktober hölls en extra stämma
där vi valde en ny revisor och vi passade då även på att hålla
ytterligare en utbildning i föreningskunskap.
I juli var det som vanligt Almedalen som hägrade och
i år var nästan hela styrelsen på plats. Vårt event ”Hellre
vårdnadsfred än vårdnadstvist” var uppskattat och ledde
till många bra diskussioner om hur vi kan komma vidare
med vårdnadsfreden. Jag var inbjuden av RFSU att hålla
ett brandtal om föräldraförsäkringen och lyfte då att den
behöver moderniseras efter hur familjen ser ut idag. Eventet
hade flera kända politiker i debatten, bland annat Gudrun
Schyman och Annika Strandhäll.
Under hösten fortsatte vi vårt 20-års firande och bjöd
in tidigare anställd personal, politiker och övriga som är
intresserade av vårt arbete till en mingelkväll med goda
snittar, dricka och mycket makalösa-prat. Det blev en lyckad
kväll och många minnen att titta tillbaka på.
Vi fortsätter vårt arbete med vårdnadsfred och jag kommer
under hösten att åka runt till olika städer med föreläsningen
”Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist” där jag hoppas många
föräldrar får en förståelse för hur man själv påverkar tvisten.
Årets heta fråga har varit underhållet och jag har medverkat
MÅNGA gånger i radio och i tidningsartiklar om just
denna fråga. Det är bra att det blir belyst och det kommer
också att göras en uppföljning från Försäkringskassan och
förhoppningsvis åtgärdar man utifrån vad uppföljningen
visar.
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Det jag mest är nöjd över i år är att känna att jag som en
del i organisationen gör något gott för de ensamstående
föräldrarna och att jag kan vara med och påverka i de frågor
som är viktiga och jag tänker då framför allt på underhållet
och på vårdnadstvisterna. Jag är också väldigt nöjd över att
ha fått tillfälle att prata med politikerna om vårt arbete där
det också finns möjlighet att påverka och komma vidare.
Det känns bra att ha knutit denna kontakt.
Och med det säger jag stort tack för ett makalöst bra år, vi
hörs och syns nästa år med vårt fortsatt fantastiskt makalösa
arbete!
Catarina Danso
Generalsekreterare
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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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Familjen som definition
Redan 1916 förutspådde Ernest W Burgess
att kärnfamiljen som institution var på väg att
övergå från en social institution till en känslosamt
stöttande relation. Människor som verkligen värnat
om kärnfamiljen som ett ideal såg detta ”förfall”
vara det mest allvarliga genom tiderna eftersom
det inte bara hotade synen på kärnfamiljen utan
även bröt upp den fundamentala funktionen
som en familj ansågs ha: att fostra barn och ge
känslan av gemenskap och kärlek till medlemmar
i familjen.
Nu förutspåddes en stor andel barn komma att växa
upp i ”trasiga hem” då skilsmässor var en ökande
trend i efterkrigsåren och man fruktade att de barnen
skulle förlora närheten till sina föräldrar, få sämre
yrkesmöjligheter i framtiden och sämre självkänsla.
Ökande skilsmässor ansågs ersätta döden som
äktenskapsavslut vilket var en makaber tanke då äktenskap
ansetts vara livslånga. Nya familjeformer befarades
växa fram och sträcka sig utanför de biologiska eller
äktenskapliga relationsbanden, en tanke som växte fram
ur feminismen som föreslog att familjestrukturer och
relationer som definition skulle inkludera både tillskrivna
och biologiska släktskap. En hisnande tanke under mitten
av 1900-talet!
Åren gick och teorierna utvecklades, kritiserades och
rosades. Så 1993 skriver David Popenoe följande om
familjen som institution:
”Familjen har förlorat funktion, kraft och auktoritet, dess
kulturella värde har minskat och människor är mindre
villiga att lägga ner tid på familjeliv än sin egen individuella
utveckling”.

2008 myntar Ingrid Engarås ordet Stjärnfamiljen och
säger till RFSU 2011 att ”varje människa kan liknas vid
en stjärna, strålande, unik, med förmågan att själv välja
sina relationer och definiera sin familj. Vikten läggs på
innehållet i relationen, istället för kön, antal personer eller
biologiskt släktskap”.

Valberedningen söker engagerade
personer för styrelseuppdrag

Vad hände då med familjen som institution? Blev barnen
trasiga och förlorade vi kontakten med våra föräldrar,
jag som tillhör den fruktade Generation X som gavs alla
dessa mörka farhågor? Inte alls. Jag har haft en fantastisk
uppväxt där jag fick ynnesten att se min mamma bli kär
och har nu en bonuspappa som är morfar till mina döttrar.
Min familj är en stjärnfamilj där både släktskap, vänskap
och tillskrivet släktskap utgör familjebanden.

Har du ett intresse av opinionsbildande påverkansarbete?
Brinner du för att engagera dig i ideellt styrelsearbete?
Kan du avsätta några timmar varje månad
och är du dessutom en man?

Då kanske styrelsearbetet i Sveriges Makalösa Föräldrar kunde vara något för dig?

Foto: Pixabay

Är du intresserad eller vill fråga mer om vad det innebär kontakta valberedningen:
Johan Oltegen på johanoltegen@yahoo.se eller på mobil 070-614 11 69

Det är en fantastisk känsla att själv få välja hur ens familj
ska se ut och vem som tillhör den den. För medan ordet
kärnfamilj anses innefatta ett gift heterosexuellt par med ca
två barn så kan en stjärnfamilj innefatta vilka definitioner
på en familj man helst önskar. Det finns inga gränser och
det finns inga krav, du själv väljer hur din stjärnfamilj kan
se ut och vilka som tillhör den.
Text: Erika Marcusson

2001 föreslår Bengtson att banden mellan generationer
kommer att öka i betydelse i takt med att kärnfamiljen
som definition bryts upp och förändras till nya former
av familjer. Mor- och farföräldrar lever längre och den
äldre generationen anses få en helt ny och mer betydande
funktion inom familjen under längre tid än tidigare.
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Vår familj
Det är höstlov när jag träffar Anders EkdahlOhlsson och hans familj på bowlingbanan.
För att få till ett möte fick jag hänga med på
discobowlingen när Anders tillsammans med
några andra makalösa föräldrar träffas under
lovet.
Anders har sin egen lilla stjärnfamilj som består av
två egna döttrar som är 10 och 12 år Izabelle och
Maya, barnens mammas dotter Robyn från ett tidigare
förhållande som är 19 år, ett bonusbarn Elin som just nu
behöver en stödfamilj.
Det finns ytterligare en äldre dotter men hon är vuxen
och har ett eget barn, möjligen två när detta landar i din
brevlåda. Anders är med andra ord inte bara pappa utan
även morfar.
Anders bor ensam med de fyra flickorna. Hans egna
döttrar bor där på heltid och är hos sin mamma varannan
helg. Mamman studerar och därför fungerar det bäst just
nu med att Izabelle och Maya bor hos sin pappa.
Robyn har fått jobb i Helsingborg och därför är det
lättast för henne att också bo hos sin bonuspappa.
Elins mamma behöver stöd till sin dotter och eftersom
Anders och Elins mamma är goda vänner sedan tidigare
var det ett enkelt beslut för honom att ställa upp, men
självklart var beslutet även barnens, så när även de tyckte
att det var ok så flyttade Elin in.

Namn: Anders Ekdahl-Ohlsson
Ålder: 42 år
Barn: Fem flickor, Felicia 22år, Robyn 19år,
Izabelle 12år, Elin 11år, Maya 10år,
samt två barnbarn på 1 år och ett på
väg(beräknad till 7/11)
Yrke: Handledare för personer med
arbetshinder
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Elins mamma såg familjen som det naturliga valet,
då Elin redan under hösten och våren hade spenderat
varannan helg tillsammans med Izabelle och Maya under
de helger som flickorna bodde hos honom.
Jag frågar Anders lite försiktigt hur det fungerar att bo
själv med fyra flickor.
- Det fungerar bra, än så länge har de inte synkat
PMS säger han och skrattar. Skämt åsido så har inte
syskonbråken kommit igång ännu.
Elin har bott där för kort tid men det närmar sig. Snart
nog är alla så trygga så då blir det säkert lite gnabb här
och var. Annars är han noga med att alla barnen är hans
barn och noga med att få egen tid med var och en,
just för att det inte ska uppstå någon svartsjuka mellan
flickorna.
Familjen har tidigare pratat om att ta emot en
ensamkommande flicka. Kraven var dock att hon skulle
vara mellan 9 och 13 år. Det är inte så många flickor som
kommer och nu är dessutom gränserna stängda. Därför
var det inga konstigheter att bli familjehem för Elin även
om det inte är ett fastställt beslut av socialförvaltningen
ännu.
- Förhoppningsvis ordnar det upp sig för Elins mamma
annars får hon självklart stanna så länge behovet kvarstår,
säger Anders. Det var jag också tydligt med till barnen
när vi pratade om det, när beslutet är taget, är det för
”alltid”.
Aktiv som
Sekreterare i Rädda Barnen,
Vice Ordförande i We Act Sweden,
Suppleant i Sveriges Makalösa Föräldrar
Valberedningen i Helsingborgs Makalösa
Föräldrar

Relationen till barnens mamma fungerar bra. Tidigare
har flickorna varit hos Anders varannan vecka men sen
augusti bor dem hos honom på heltid. Barnens mamma
började då studera och skolan håller på till sent på
kvällarna vilket gör det lättare att de är hos Anders.
Självklart får barnens mamma komma hem till dem
så mycket hon vill för att träffa barnen. De har en väl
fungerade föräldrarelation, men Anders har tidigare varit
i en vårdnadstvist med den största flickans mamma så
han vet att det kan vara kämpigt.
När det gäller kostnaderna för barnen så betalar Anders
just nu alla de rörliga utgifterna för att underlätta för
barnens mamma under hennes studietid. Annars har de
gjort upp om att dela på alla kostnaderna som till exempel
kläder och skor. När det gäller aktiviteter betalar Anders
för två av dem och barnens mamma betalar den ena.
Det finns också en gemensam bil som brukar följa
barnen. Så när flickorna är hos sin mamma är det hon
som har bilen och när de är hos sin pappa så har han den.
På frågan om det finns nackdelar med hans stjärnfamilj
så finns det självklart det.
- Nackdelarna är att barnen får mindre egentid med mig
och jag tror att Maya kan tycka att det är jobbigt med
två äldre systrar som ska bestämma över henne. Men jag
tror att glädjen över varandra väger tyngre.
Det känns bra för Anders att kunna hjälpa sin vän men
framför allt att kunna göra något gott för Elin.

- Det fungerar bra med barnen, säger Marie. De har
roligt tillsammans. Däremot kan min pojke tycka att
det är lite tråkigt med alla flickorna, men några av mina
andra vänner har söner så när vi träffas har även han
kompisar att vara med.

- När barnen mår bra, så mår även jag bra, säger Anders.

Att vara särbo fungerar bra tycker både Anders och
Marie. De ses inte så ofta, det blir någon gång i veckan
för en fika tillsammans med barnen, och oftast varje helg.

Anders är också särbo med Marie som i sin tur har två
barn, en flicka och en pojke som hon har varannan
vecka. Marie och barnen bor i ett stort hus en bit från
Anders och hans barn. Det blir oftast att de ses hos
henne eftersom barnen har större utrymme där.

De har många gemensamma vänner och ett aktivt liv
så även om de inte ses bara de två så hinner de med
att träffas tillsammans med både vännerna och barnen.
Barnen är en viktig del i deras liv och de är båda väldigt
barnkära även om Marie ibland kan sakna egentiden
med Anders.
- Att vara särbo är nytt för mig och kan ibland vara svårt,
men med lite vilja och tålamod fungerar det, säger Marie
och avslutar denna intervju.

Övrigt
Många undrar ofta hur jag hinner med allt?
Dygnet har ju 24 timmar, och de föreningar
jag är aktiv i jobbar faktiskt för samma mål, att
göra det bästa för barnen.
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Makalösa

Kallese till Sveriges Makalösa
Föräldrars årsstämma 2017
Härmed inbjuds du att delta på Sveriges Makalösa Föräldrars årsstämma 2017.

barn

Stämman kommer att äga rum den 22-23 april i Umeå.
Förbundet bekostar resa, kost och logi för ett ombud per lokalförening. Ombud skall
vara medlem i och utses av en lokalförening. Varje lokalförening, som är medlem i
Förbundet och som har betalt sin medlemsavgift senast den 31/12 2016, har rätt
att sända två ombud. Ombud får genom skriftlig fullmakt företräda annat ombud
inom samma förening. Andra medlemmar (individuella personer, medlemmar i
lokalförening eller representanter från medlemsorganisationer) har närvarorätt,
men inte rösträtt, och måste finansiera egen resa, kost och logi.
Motion till ordinarie Förbundsstämma kan väckas av lokalförening, medlemsorganisation
och enskild medlem. Motionen bör vara inlämnad, vad gäller enskild medlem som
tillhör en lokalförening, till respektive förening för behandling på föreningens årsmöte.
Föreningen ska sända samtliga motioner med eget yttrande till Förbundsstyrelsen
senast den 5 mars. Har enskild motion avstyrkts av föreningen skall motionen ändå
skickas till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över motionerna.
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Skriftlig kallelse till ordinarie Förbundsstämma ska sändas till föreningarna
tillsammans med inkomna motioner senast tre veckor före Förbundsstämman.
Stämmohandlingar för ordinarie Förbundsstämma ska sändas till föreningarna senast
två veckor före Förbundsstämman.
Programmet för helgen kommer längre fram.

Varmt välkomna!
Önskar Förbundsstyrelsen/ Marie-Louise Dolk
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UNGA VUXNA/VUXNA

Text & Foto: Natalie Wallin

Lawrence Anthony

Ann Brashares
Anna är en amerikansk författare men hennes
hyllade serie ”Systrar i jeans” finns även på
svenska. Serien handlar om fyra oskiljaktiga
tjejer som delar på ett par jeans som passar
dem alla, trots olika kroppsformer. Som läsare
får man följa med fyra unga tjejers resa till att
bli vuxna med allt vad det innebär. Böckerna
är riktigt bra och rekommenderas främst till de
som precis kommit in i tonåren då dessa tjejer
kan bli som fyra storasyskon.

Boken som heter ”Mannen som
talade med elefanter - Ett liv i
frihet på den afrikanska savannen”
är helt fantastisk. Fast boken är
översatt till svenska är den väldigt
bra skriven . Lawrence bok om
elefanter och hans arbete med dem
är helt fantastisk. Boken öppnar
upp för en helt ny värld. Alla borde
läsa denna bok för elefanter är både
mäktiga och imponerande varelser.

Sarah Dessen
Sarah är också hon en amerikansk författare men
flera av hennes böcker har blivit översatta till svenska.
Det är ungdomsböcker som främst handlar om unga
tjejers liv. Böckerna handlar om dessa unga tjejer och
de dilemman de ställs inför. Det är väldigt välskrivna
böcker med miljöbeskrivning en drömmer sig in i.
Rekommenderas för den som vill slukas av en bok som
är lättläst, underhållande och härlig att läsa.

Katarina Von Bredow

Sofi Fahrman
Sofi är mest känd för din blogg och tidningen Sofis
Mode som hon drev under flera år men hon har också
skrivit flera böcker. Förutom hennes böcker om träning
har hon också skrivit en triologi om Elsa. Böckerna
om Elsa är underhållande, fartfyllda och äventyrliga
då en får följa hennes liv som New York-bo. Kanske
inga mästerverk men nog så underhållande för det.

Katarina har skrivit många böcker med fokus
på målgruppen tonåringar/unga vuxna. I
hennes böcker kan en läsa om många av de
saker som är centralt i unga personers liv så
som att vara skilsmässobarn, ”förbjuden”
kärlek, skolmiljöns grymhet och att vara
gravid och bli mamma i ung ålder.
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Lucy-Annes bok ”Femtio sätt
att träffa den rätte” är både rolig
och underfundig. Visst går det
att se det som en typ av Birdget
Jones Dagbok men denna är
mycket bättre. Även för den med
svår bokhumor bjuder den på
skratt. För den som behöver en
lättsam, rolig och rapp bok är
det denna som ska läsas. Finns
även en uppföljare som också är
bra men den första är svårslagen.

Emma Hamberg
Emma har skrivit flera mycket omtyckta
böcker då hon skriver på ett lätt och ledigt
sätt som göra att böckerna både roar och
sätter avtryck. Serien om Tessan i Rosengädda
är härliga men också djupa. Ämnen som
att lämna en destruktiv relation, klara sig
själv, fostra ett barn och längtan efter både
kärlek och döden berörs och skapar fyllnad.

Ämnen som ibland är tabu att prata om men
som inte för det är mindre viktiga. Hennes
böcker är välskrivna och intressanta och
rekommenderas starkt.
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FÖRDELAR MED SKILDA FÖRÄLDRAR
- Firar allt två gånger. Dubbelt av allt det goda.
- Göra mycket saker.
- Alltid två valmöjligheter.
- Lär sig vara självständig.
- Bra relation med vardera förälder och syskon.
- Fler personer som älskar en, vid nya partners
- Mer erfarenhet att växa upp i två familjer.

tack vare att hennes föräldrar valt att ta olika
vägar i livet.
– Mamma och pappa har inte utvecklats
tillsammans vilket gjort att de lever helt olika liv.
Eftersom jag fått se deras utveckling har jag fått
mer erfarenhet under tiden som jag hängt med
på allting och varit i olika sällskap. Det har gjort
mig starkare och det känns som att jag har ganska
mycket erfarenhet, säger Mary och skrattar till.

Resan till vuxenlivet

– Det var jobbigt i början innan alla kommit till ro
men sen började jag se det positiva. Jag har alltid
haft två olika alternativ så det har varit väldigt
mycket valfrihet, säger Mary.
Omkring 500 000 barn växer idag upp med
skilda föräldrar, något som inte alltid är en dans
på rosor men som ändå kan föra med sig mycket
positivt. När Mary var sex år bestämde sig hennes
föräldrar för att gå skilda vägar. Det är ett val som
format henne till den hon är idag.
- Jag tycker det har varit ganska bra för jag har
alltid haft två saker att välja mellan. Mamma
bor i stan och pappa på Värmdö så jag har
kunnat vara i stan när jag velat träffa vänner och
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Namn: Mary Lundh.
Ålder: 19 år
Bor: Lägenhet i stan.
Familj: Pojkvän, mamma, pappa, lillebror,
släkten och närmsta vännerna.
Gör: Butiksmedarbetare och badvaktmästare.
Intressen: Resa, bada, umgås med vänner och
familj, shopping och ekonomi.
Favoritmat: Chili cheese på McDonald´s.
Lyssnar på: Podcasts och topplistan på
Spotify.

FA KTA R U TA

Livet som skilsmässobarn kan både vara bra och
dåligt men det är viktigt att komma ihåg att en
är långt ifrån ensam. Någon som lärt sig se alla
fördelar med att växa upp med skilda föräldrar
är Mary Lundh.

gå på stan. Hos pappa har jag varit när jag velat
vara i naturen och ta promenader, säger Mary.

Idag kan Mary se tillbaka på sin uppväxt med
distans och förstår hur mycket den gett henne.
Hon har alltid fått ta sina egna beslut, så som var
hon ska bo och vad hon vill göra, vilket barn i en
kärnfamilj ofta inte får. Det har gjort att hon idag
är trygg, stark och självständig.
– Det känns som att jag har lite försprång nu när
jag ska gå från tonåring till vuxen. Jag har redan
påbörjat den här resan att jag ska vara jag och ta
hand om mig själv, inte bara anpassa mig efter
familjen.
Tillsammans med hennes pojkvän bor Mary i en
lägenhet inne i stan. Hennes mamma bor i en
egen lägenhet i samma hus medan pappan bor
kvar på Värmdö där Mary växte upp. Processen
att skapa sig ett eget liv och klara sig själv började
tidigt för Mary, vilket gjort att steget till att kliva
in i vuxenvärlden inte varit så stort.

är olika. Detta har resulterat i att hon har lätt för
att anpassa sig utefter vilken situation hon är i.
Det tror hon kan vara en stor fördel i arbetslivet.
Hon ser också att självständigheten hon byggt
upp är en fördel i livet i övrigt för att hon alltid
vet att hon klarar sig själv.
– Jag klarar mig själv. Jag är jag och inte min
familj och jag känner mig trygg att göra saker på
egen hand. Jämfört med de jag känner som vuxit
upp i en kärnfamilj vågar jag resa själv, ta för mig
i ett sällskap där jag inte känner någon och jag
känner mig trygg i att göra saker utan att ha med
mig någon, säger Mary.

Ibland är det jobbigt
Marys uppväxt har inte alltid varit lätt men hon
vill se det från den positiva sidan och idag är hon
glad för allt det gett henne att ha skilda föräldrar.
Men hon vet att det kan vara väldigt tufft ibland
och att det inte alltid är så lätt att se att det finns
några fördelar. Därför vill hon dela med sig av
sina tips för andra som växer upp med skilda
föräldrar.
Text: Natalie Wallin

TIPS TILL DIG MED SKILDA FÖRÄLDRAR
• Var inte så hård mot dig själv. Det är dina
föräldrar som tagit det här beslutet så låt dem
lösa problemen som uppkommer
• Lyssna på dig själv och gör det du vill. Gör de
val som får dig att må bra.
• Ha inte dåligt samvete

Fördel i arbetslivet
Mycket erfarenhet
Mary har fått se båda sina föräldrars utveckling
åt olika håll vilket gjort att hon fått göra väldigt
mycket olika saker under sin uppväxt, mycket
2 | 2016

Det Mary tar med sig från sin uppväxt i två hem
med olika regler, livsstilar och personer är att hon
fått en förståelse för att alla människor, och att de
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Jag har ju min egen definition precis som du,
men hur ser barn på ordet familj? För att få
reda på det frågade jag en mellanstadieklass
att beskriva vad ordet betyder. Helt anonymt
och oförberett. Svaren var både oväntade och
fyllda av hopp. Så mycket som kan rymmas i
ordet ”familj”.
”Familj betyder kärlek, en grupp människor
som älskar varandra och bryr sig. Den kan
inte vara perfekt men det spelar ingen roll.”
”Familj för mig betyder att dem stöttar
mig, hjälper mig, uppfostrar mig. Hjälper
mig med läxor. Dem bryr sig om mig.”
”För mig betyder en familj: kärlek, vara
tillsammans, mys, är alltid där för en, snälla
mot varann, vänner för livet.”
”Det betyder mycket.”
”Familj betyder inte blodsband. Familj
betyder någon/några man älskar. Familj kan
vara ett djur eller en vän.
Det är vad en familj betyder för mig.”
”De personerna som alltid finns där för
dig.”
”Familj för mig betyder kärlek, vänskap. Och
en familj är några personer som betyder
nåt för en, man älskar varann oavsett ur
man är eller ser ut.”
”Släkt, vänner, syskon, föräldrar, kärlek,
snäll, underbar, gemenskap. Håller alltid
ihop, står upp för varandra.”
”För mig betyder familj att man är släkt
och man ska vara med varann och vara snäll
mot dem och att man är tillsammans.”
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”Familj för mig betyder att man är
tillsammans och är trevliga mot varandra
och blir glad när man ser varandra.”
”Familj: Ha kul, gemenskap, älskar, lita på.”
”Familj för mig betyder kärlek. Dem jag
älskar är min familj. Jag skulle aldrig
kunna leva utan min familj, mina nära och
kära. Jag kan hitta en ny kompis och jag
kan börja älska den då är den min familj.
Samma med djur, en familj innehåller allt,
spelar ingen roll vilken varelse.”
”Familj betyder mamma, pappa, barn. Alltså
en grupp eller en som älskar varandra.”
”Familj: Husdjur, glad, syster, bror,
mamma, pappa, släktingar, kul, ibland
dåligt men allra mest kul, tillsammans,
roligt, hus.”
”En familj är bra för att man känner sig
trygg. Om man mår dåligt så finns din familj
där och kan hjälpa dig.”
”Familjer. En familj betyder att man har
någon som älskar dig och alltid bryr sig
om dig. Familjen hjälper en om den är
ledsen, sur och en massa andra saker.
Man kan prata med dem om något och
dem lyssnar. Man blir älskad och älskar
tillbaks.”
”För mig är familj en grupp med kärlek.”
”Familj betyder mycket.”
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Det är inte
storleken som räknas

Det har funnits dagar när vi inte känts som en
familj. Dagar när organisationer och företag
hänvisat till kärnfamiljen och då lämnat mig
och döttrarna i någon grå zon. Vi är tre i vår
familj. Eller är vi kanske fem om vi räknar in
hennes pappa och flickvän. Eller kanske tjugo
om vi räknar in fastrar, morfar och mormor,
morbröder? Kanske är vi närmare fyrtio när
vänner börjar räknas in och ännu fler när alla
inblandade själva börjar lägga till sina nära och
kära.

Har familjen en gräns eller är den
flytande?

Är det ok att göra så?

Varför skulle det inte vara det? Har du rätt att
bestämma vilka som är min familj? Har jag rätt
att bestämma vilka som är din familj? Är inte det
varje persons rättighet att välja sin egen familj?
Det finns tillfällen när blodsband inte förtjänar
att upprätthållas och det finns vänskapsband
som är starkare än allt i världen. Så nästa gång
du känner att ditt val av familj kritiseras så sträck
på dig och var stolt över din familj. Den är din
och bara din. Ska vi säga så?
/Erika

Nu grubblar jag inte längre över vad som är min
familj. Jag bara omfamnar alla jag älskar i min
familj, de som ger och förtjänar respekt, vänner
som släkt, några husdjur får också inkluderas.
Min familj är stor och fylld av olika människor
som på olika vis bidragit till att berika mitt liv.

”Det är allt. Om du inte har en familj
så kommer det alltid finnas någonting
som du saknar. Man får ingen bra
uppväxt.”
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Fr å g a a d vo k a t e n
Fråga:
Hej!
Jag har en fråga om närståendeadoption och vad som
krävs för att det skall gå igenom. Jag har levt med min
mor och min styvpappa sedan jag var 1 år och har
aldrig haft någon kontakt med min biologiske fader.

Fråga advokaten
Som prenumerant på Sveriges Makalösa
Föräldrars tidskrift har du möjlighet att
ställa juridiska frågor och få svar av advokat
Therese Stöm. Det kan bland annat handla om
vårdnadstvister, umgängesfrågor eller hur du
ska göra vid en skilsmässa.
Skicka frågan till ordforande@makalosa.org.
Givetvis kan du vara anonym.
Therese Ström Advokatbyrå AB
Köpmangatan 15, 1 tr
111 31 Stockholm

Nu har min mamma och styvpappa skilt sig och jag vill
att min styvpappa skall adoptera mig. Vad behöver jag
göra för att detta skall bli verklighet?
Lisa

Advokaten svarar:
Jag kan inte ur Ditt brev läsa ut hur gammal Du är men
jag utgår i mitt svar från att Du är myndig, dvs över
18 år. I Sverige får bara gifta par adoptera den enes
biologiska barn och då genomförs vad som kallas en
närståendeadoption. Nu när din mamma har separerat
från Din styvpappa är inte närståendeadoption längre
möjligt. Om du vill genomföra att Din styvpappa adopterar
Dig och blir din adoptionsförälder så medför det att han
blir ensam förälder för Dig dvs att Din mamma inte heller
kvarstår som förälder i juridisk mening. Detta är nog inte
det som Du tänkt Dig när Du vill att Din styvpappa skall
adoptera Dig.

Effekten kan synas förlegad i dagens samhälle med
stjärnfamiljen som en familjekonstellation bland andra men
lagstiftaren har inte funnit skäl att ändra reglerna. Skulle Du
och Din styvpappa ändå vilja gå vidare med att genomföra
att han adopterar Dig skall ni vända er till Socialtjänsten
som utreder om det är lämpligt att adoption sker.
Din mor kommer då att få yttra sig över frågan och även
om du är myndig och hon i praktiken inte kan stoppa en
adoption kommer rätten att ta fasta på om adoptionen kan
anses vara till fördel för Dig. En genomförd adoption kan
i praktiken inte förklaras ogiltig och det är ett stort steg
att ta varför det krävs att man tänkt igenom situationen
noga. Om Du är under 18 år krävs vårdnadshavarens
samtycke samt att adoptionen skall vara till nytta för barnet
för att tillåtas. Frågan avgörs i domstol genom ett så kallat
domstolsärende.
Therese Ström, Advokat

Fråga:
Hej!
Jag har tre barn och är 35 år och jag själv vill inte ha fler
barn. Jag har en barnlös väninna som har en stark längtan
att få barn så min fråga är om jag kan bära hennes barn
som surrogatmor?

Advokaten svarar:
Det framgår inte av Ditt brev om Din väninna har något
problem som medför att hon själv inte kan bära ett foster
fram till födelsen men jag utgår från att så är fallet i mitt svar.
Sveriges riksdag har bestämt att surrogatmödraskap inte är
tillåtet i Sverige. Det finns möjlighet att skaffa en surrogatmoder
i utlandet och många länder accepterar avtal som medför att
en kvinna mot betalning bär en annan persons barn. Barnet
anses genom avtalet ha den betalande parten som förälder och
barnet lämnas omgående över till föräldern. Reglerna skiljer sig
från land till land men går i huvudsak ut på att en kvinna via
inplantat bär fram ett barn vars genetiska uppsättning är någon
annans dvs. genom äggdonation som inseminerats.
Det enda som Du kan göra för Din väninna och som faller inom
svensk lag är att Du genomgår en insemination antingen med
eget ägg eller genom äggdonation och med donerade spermier
som om den lyckas medför att Du efter att Du återhämtat
Dig från förlossningen kan medge att Din väninna adopterar
Ditt barn. Hon kommer då att få genomgå en så kallad
adoptionsutredning eftersom staten bara skall medge adoption
om det är till fördel för barnet. Om Du är gift när barnet föds
är det lite mer komplicerat eftersom det då krävs att Din make
medger adoption då han automatiskt anses som biologisk far
eftersom barnet är född inom äktenskapet.
Therese Ström, Advokat

Illustration: Rebecca Landmér
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Hellre vårdnadsfred än

Händer på förbundet

vårdnadstvist

Föreläsningen ”Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist”
är på turné och kommer till följande städer:

Varje år är ca 50 000 barn med om en skilsmässa. Inte alla skilsmässor eller separationer
slutar i en vårdnadstvist men väldigt många gör det. Under de sista 10 åren har
vårdnadstvisterna ökat markant och man kan fråga sig varför.

Stockholm 15 november
Uppsala 16 november
Umeå 23 november
Halmstad 30 november
Malmö 7 december
Helsingborg 8 december

2006 kom en ny vårdnadsreform där syftet var att stärka barnrättsperspektivet och underlätta
för föräldrar att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Nu tio år senare och med
ett väldigt ökat antal vårdnadstvister gör man en utvärdering av reformen. Man kommer bland
annat att se över om reglerna till gemensam vårdnad behöver ändras, om barnets rätt att komma
till tals kan stärkas och om det finns behov av att stärka kompentensen vid handläggning av
frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Övrig information:

Sveriges Makalösa Föräldrar jobbar på att främja vårdnadsfred, det vill säga hur man i
förebyggande syfte minimerar risken för konflikter och får föräldrarna till att ha en fungerade
föräldrarelation till barnen där man gemensamt samarbetar kring vårdnad, umgänge och boende.
Under hösten åker vi runt i landet och pratar om detta. Gå gärna in på vår hemsida www.
makalosa.org eller på Facebook www.facebook.com/makalosa för att läsa mer om var du hittar oss.

Styrelsemöte 27 november, 22 januari, 19 mars
Årsstämma 22-23 april i Umeå

Händer lokalt - Malmö
Vi i Makalösa Malmö har dragit igång en studiecirkel kring datorer, Internet
och barn på våra medlemmars efterfrågan. Under första träffen gick vi igenom
grundläggande och användbara funktioner för dator och mobil, som t.ex. hur man
skaffar sig Mobilt Bank-ID, hur man gör sin mobil till en WiFi hotspot, etc. En annan
kväll fokuserade vi på våra barn och deras användning av Internet, hur man bör tänka
som förälder och vilka åtgärder man bör ta för att skydda sitt barn (med blockering av
webbsidor och kontroll av surfhistorik).
Vi kommer även i framtiden att hålla uppe detta viktiga ämne på dagordningen så vi
klarar av att lotsa dem rätt bland alla Internets grynnor och skär. Upplägget är att vi
delar med oss till varandra av vad vi vet och det hela är lättsamt, lärorikt och trevligt.
Karin Götte-Idolor
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Händer lokalt - Helsingborg

Händer lokalt - Lund

- Vi har ordnat en bussresa till Liseberg och
detta var mycket uppskattat.

Matlagningskurs

- I november samlade vi vuxna och barn och
spelade laserdome. Den 11/12 kommer vi
att ha vår julfest i en lokal i Ramlösa. Mer
information kommer på FB.

På prov har Helsingborgs Makalösa Föräldrar
ordnat en matlagningskurs åt föreningens barn.
På menyn stod chicken nuggets och köttbullar
med potatismos, och hemkunskapslokalen har
lånats av skolan på Norrehed

- Vi har skaffat oss swish så att deltagarna
lättare kan betala både medlemsavgiften och
de aktiviteter som kostar lite.
- Årsmötet kommer att vara den 19/2, plats
kommer vi att meddela via vår FB-sida.

Flera av barnen var förväntansfulla och såg fram
emot att få laga mat “helt själva” De 16 barnen
delades in i fyra grupper och fick en vuxen som
hjälpreda En genomgång av de två recepten,
samtidigt som grupperna samlade på sig sina
ingredienser, tog sin lilla tid, för det skulle ju i
varje grupp såklart väljas vem som skulle hämta
vilken ingrediens. Sen började det mätas, skäras,
rivas, blandas, paneras och rullas både här och var
i de fyra köken. Potatisen kokade såklart över och
en och annan köttbulle fick en gyllensvart
yta, men vad gör väl det, när vi får laga mat
tillsammans, och inte bara laga tillsammans Alla
fick till sist avnjuta en utsökt måltid tillsammans
med sina nyfunna vänner.
Utöver den sociala gemenskapen och det lärorika
i att laga mat, finns också underbara stunder som
när ett barn helt plötsligt ser mat med nya ögon.
Ett av barnen hade innan denna kväll aldrig gillat
potatismos, men ikväll när hon fick vara med och
mosa och smaka av mosen så kom denna pärla;
- Åhhh, det här var ju delikat!
Det är sådana stunder som gör att allt slit och
förarbete är värt sin möda. Då barnen tyckte
det var en riktigt kul kväll, så kommer vi (om
det finns möjlighet att låna en hemkunskapssal)
att fortsätta med fler matlagningstillfällen under
våren.
Text & Foto: Anders Ekdahl-Ohlsson
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Året för Lunds makalösa föräldrar har så här
långt innehållet en hel del roliga och aktiva
familjeaktiviteter för alla åldrar. Avslutning på
terminen och början på sommarlovet startade
vi med en tur till Tivoli i Köpenhamn.
Senare i juni var det dags för en tur med
båten över till den natursköna ön Ven.
Vi lämnade kajen i Landskrona och väl över
vattnet hyrde vi cyklar på ön. Ven bjöd inte
enbart på fantastisk utsikt över havet och
möte med naturen utan också på sitt mest
soliga väder. Under en trivsam cykeltur med
både tandemcyklar och vanliga cyklar med
barnsits fanns det tid för både intagande av
matsäck och dopp i ett någorlunda varmt
hav. En avkopplande och lekfull dag för alla
åldrar då flera nya och gamla medlemmar
fick knyta värdefulla kontakter. Kort sagt en
mycket lyckad dag.
Framför oss ligger nu julbasar och julfika,
Tivoli i Köpenhamn med samma lyckade
upplägg som i somras men nu med jultema
samt en del andra aktiviteter för familjer som
ska avsluta året.
Vi i styrelsen förbereder inför stundande
årsmöte som denna gång blir den 5 februari kl
16:00. Håll utkik på hemsidan och Facebook
efter aktiviteter och inbjudningar så du inte
missar något kul. Där kommer vi också att
skriva vilken lokal som vi finner bäst för
årsmötet då detta i skrivande stund inte är
klart än.

Text & Foto: Emma Gerlach
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Stockholms Makalösa Föräldrar

Sommarläger vid Mälaren
Vi var 47 personer varav fyra från Stockholms styrelse som var lägerledare, som under en vecka
i juli åkte på sommarläger. Där badade, paddlade och grillade vi. Vi hade också kubbturnering,
skattjakt och femkamp. För de vuxna och barn som var morgonpigga hade vi yoga och som sig
bör när man är på läger hade vi bärplockning och skogspromenader.
Vi behövde inte laga lunch själva utan det blev cateringlunch från en golfklubb som låg i närheten.
Sista dagen är det alltid disco och det var uppträdande av barn och vuxna med till exempel sång,
pianospel samt dragspel.
Ordförande Anette S
Stockholms Makalösa Föräldrar

På gång i Stockholm Familjenätverksträffar på Södermalm och i Västerort
-Babycafé på Södermalm
-Yoga på Södermalm
-Samtalsgrupper för tonårsföräldrar
-Bokcirkel på Södermalm
-Vegetariskt matlag för föräldrar och stora barn
på Södermalm
-Vegetariskt matlag för föräldrar och mindre barn
på Södermalm
-Skogsutflykter med lek och lär för mindre barn
med föräldrar
-Milavandringar för föräldrar och stora barn
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-Sportlovsläger på Kungsberget, för skolbarn och
medföljande föräldrar
-Sommarläger på Drakuddens lägergård i juli, för
barn från 7 år och medföljande föräldrar
-Urkult-folkfest vid Nämforsen i augusti, för barn
och medföljande föräldrar
-Höstlovsläger på Boda Borg,
för skolbarn och medföljande föräldrar
Vi annonserar på hemsida, Facebook och
medlemsutskick. Kalendarium finns på hemsidan
under Planerade aktiviteter.
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Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för
medlemmar i lokalföreningarna
Du vill väl fortsätta vara medlem även detta året?
Som medlem i lokalföreningarna träffar du andra ensamstående föräldrar och du får ta del av föreningens
aktiviteter, ibland till ett reducerat pris och ibland även helt gratis. För mer information om aktiviteter besök
lokalföreningarnas Facebook-sida.
Medlemsavgiften betalas till respektive lokalförening (se nedan)

Helsingborg:

Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på
förälder och barn. 200 kronor betalas in på Bg 5598-0049 eller swish 1234228920.

Kontaktinformation
Är ni intresserade av att starta ett eget nätverk? Det räcker om det finns två-tre intresserade som vill starta upp!
Riksförbundet hjälper er att komma igång! Hör av er till Catarina Danso 070-202 30 10, gs@makalosa.org
HELSINGBORGS
LOKALFÖRENING

GÖTEBORGS
LOKALFÖRENING

MALMÖ
LOKALFÖRENING

Irene Stokland:
irene.stokland@hotmail.com

Ylva Hammarström ordförande:
ylvham@yahoo.se

Eva Errestad:
evaerrestad@gmail.com

Riksförbundets Bg 5447-5892

Tanja Holm, ordförande
makalosamalmo@gmail.com/
tanjaxholm@gmail.com

Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på
förälder och barn. 200 kronor betalas in till Bg 345-7652

UMEÅ
LOKALFÖRENING

Malmö:

Linda Söderström ordförande
0705-59 93 28
lindasoderstrom@hotmail.com

Stockholm:

Kontonummer Swedbank
8420-2924 229 490-9

Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på
förälder och barn. 200 kronor betalas in på PG 123 59 67-5.

Uppsala:
Ta kontakt med Karolin Lundström, karolinl@hotmail.com för mer information eller betala 200 kronor till
riksförbundets Bg 5447-5892.

Västerås:
200 kronor betalas till riksförbundets Bg 5447-5892.

FALUNS
LOKALFÖRENING
Jörgen Paulsson, ordförande
jorgen.paulsson.jrp@gmail.com

Kontonummer:
Swedbank 8166-1, 924971
550-0
NORRLANDS
FAMILJENÄTVERK
Facebook:
Arvidsjaurs Makalösa
Föräldrar / Luleås Makalösa
Föräldrar

Umeå:
200 kronor betalas in på Swedbank 8420-2924 229 490-9

www.facebook.com/groups/
malmomakalosa

Bankgiro 5598-0049

Lund:

Familjemedlemskap (förälder och barn som man är vårdnadshavare för) 200 kr, ange namn och födelsedata på
förälder och barn vid betalning. 200 kr betalas in på bankgiro Bg 5447-5892.

Riksförbundets Bg 5447-5892

STOCKHOLMS
LOKALFÖRENING
Margareta Asplund,
samordnare
0709-78 76 93
stockholm@makalosa.org

KARLSTAD
FAMILJENÄTVERK

Facebook:
Makalösa Föräldrar
Karlstad

STOCKHOLMS
FAMILJENÄTVERK
Blackebergs öppna förskola:
Vinjegatan 8 Blackeberg.
Sofia öppna förskola:
Borgmästargatan 11 2tr
Södermalm.
Ängelns öppna förskola:
Armfeltsgatan 2 Gärdet.

UPPSALA
LOKALFÖRENING
Karolin Lundström
0709-528 497
karolinl@hotmail.com
Riksförbundets Bg 54475892

PG 123 59 67-5

Göteborg:
Ta kontakt med Ylva Hammarström, ylvham@yahoo.se för mer information eller betala 200 kronor till
riksförbundets Bg 5447-5892.

Falun:
200 kronor betalas till Swedbank 8166-1, 924971 550-0

Växjö:
200 kronor betalas till Bg 5070-9096
Medlemmar som tillhör familjenätverk eller som är enskild medlem utan lokalföreningsanknytning betalar 200 kr till
riksförbundets bankgiro 5447-5892.

VÄSTERÅS
LOKALFÖRENING
Karin Jirsäter
021-33 44 32
karinj64@hotmail.com
vasteras@makalosa.org
Riksförbundets Bg 5447-5892

VÄXJÖ
LOKALFÖRENING
Eva Lindahl
eva.lindahl@live.se
Susanne Filipsson
070-159 97 12
sus_f_o@hotmail.com

Bg 5070-9096

LUNDS
LOKALFÖRENING
Emma Gerlach, Gerlach.
emma@yahoo.se
Catarina Villalba,
catarinavillalba@hotmail.com
Swedbank Bg 345-7652
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