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Temat för vårat eget event för året handlade om rätten till
barnombud. Att alla barn som genomgår en vårdnadstvist
ska ha rätt att få sin röst hörd genom ett barnombud som
kan föra barnets talan.

Mia Westerdahl

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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Barnfattigdom i Sverige
Rädda Barnens generalsekreterare Lise Berg
intervjuades av två SvDs juniorreportrar om
barnfattigdom.
Första frågan var vad som menades med barnfattigdom.
Lise Berg sa att det är det om familjen bara kan betala för
hyra och mat och inte har marginaler till annat eller kan
betala till extra saker i skolan eller aktiviteter osv. Det är
också barnfattigdom då föräldrar inte kan betala för en
permanent bostad och kanske bor på en campingplats.
Nu har vi även ensamma barn från andra länder här i
barnfattigdom. På frågan om det ökar var svaret att det
är svårt att säga men då många kommer hit och inte har
arbete kan det sägas att det ökar. 2015 visades siffror från
2013 och då fanns 13 % som levde i barnfattigdom och
den siffran har inte minskat.
Ensamma barn är fattigare och oftast finns andra barn i
barnfattigdom i förorterna och inte i innerstäderna om
du tittar på Stockholm. Samma som i större städer som
Göteborg och Malmö osv. Det erbjuds kollo, läger och
fritidsgårdar så dessa barn ska få lek och fritid som andra
barn. Rädda Barnen upplyser barn om att de har rätt att
få ställa krav så de kan säga till exempelvis skolan att inte
ta betalt så alla kan och får vara med.

Vad kan allmänheten göra?
Vi kan ställa krav på politikerna så alla får bra skola och
sjukvård. Föräldrar kan se till att det inte tas betalt så alla
får och kan vara med.
Vad kan barn i skolan göra?
Se så att ingen är ensam, se att de är med och känner att
de är med i gänget och inte behöver dra sig tillbaka. Ser
du något som inte är bra så tala med en vuxen.

Vad är roligt med ditt jobb?
Att ni ska veta era rättigheter. Jag ska bli gammal och
ni växa upp och vill vara stolt över att vi ställer krav på
politiker och lyfter frågorna. Viktigt att barn är med
i processen och lyssnas på så vi ser vad vi ska arbeta
med. Hon var jurist och hade arbetat med arbetstagares
rättigheter, på Jämo och Amnesty. En av de viktigaste
frågorna för barn är att få vara delaktiga och att det barn
sagt syns. Sen ska det följas upp så barn vet hur det blev
och varför.
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Vad tycker du om att Barnkonventionen
blir lag?
Viktigt så det blir bindande då många politiker inte ser
till det som kan behövas (kan bli dyrt och krångligt).
Som att 5000 barn saknar skälig levnadsstandard i
Sverige. Kommun och socialtjänst har skyldighet att
hantera detta. Siffrorna kan vara högre då alla kommuner
inte vet antalet och det är ett allvarligt problem. Enda
raka är att gå på kommunerna då alla har rätt till ett
hem, gå i skola och inte bli stressade av att det inte
är så. Det kan tänkas behövas nationella riktlinjer
så det blir bra och lika för barn. Sen har barn till
ensamstående föräldrar tre gånger så stor risk att hamna
i ekonomiska svårigheter. Andra representanter för andra
organisationer sa att det är viktigt att organisationer
jobbar ihop. Generalsekreteraren fick till sist frågan om
det var sant att hon fick gå in på Liseberg gratis?
Svaret var, ja så är det.

Vad är roligast av det som finns där?
Nu var hon inte där ofta men radiobilarna tyckte hon
var kul.
Text: Åsa
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Våga prata med barnen om pengar och skulder
Arrangör: Kronofogden, seminarium
Beskrivning: När föräldrar får ekonomiska problem
påverkas barnen som kan känna sig oroliga. Vuxna
måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar
och när de inte räcker – på ett sätt som barnen
förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt,
men barnen har rätt att få veta.
Seminariet inleds med en film där barn beskriver hur
de har det och hur de skulle vilja att det var. Barn
känner ofta ansvar och stor oro. Ofta mörkar de för sina
föräldrar om hur de känner och vad de önskar. 200 000
barn lever i familjer som har skulder hos kronofogden.
Kronofogden har inlett ett samarbete i projektform
under ett år med BRIS för att försöka nå barnen som
ofta mår dåligt. Nästan alla barn känner till BRIS.
Förhoppningen är att resurser och kompetens ska räcka
till ökat samarbete med kommuner och organisationer.
Vi vet att barn behöver information på sin egen nivå
och där kan BRIS vara ett forum som kan dela kunskap
och erfarenheter att prata med barn. Kronofogden hoppas
hitta oväntade samarbetspartners där man kan utveckla
växelverkan. Myndigheten tillsammans med kommuner
och andra partners ska kunna ge och lära varandra i
arbetet med att dämpa barnens oro.
I familjer med ekonomiska problem blir barnen ofta
osynliggjorda. De känner skam och utanförskap och det
kan finnas stora kulturella skillnader.

Kronofogden vill i sitt arbete göra skillnad. Budskapet
är att det aldrig är barnens fel, barnen får inte hamna i
ett stigma. Det måste bli begripligt och hanterbart för
hela familjen. Föräldrarna vill skydda sina barn och
barnen vill skydda sina föräldrar. Vi måste våga berätta
för varandra för att kunna hjälpas åt, tillsammans blir vi
starkare. Det finns en djupt rotad tradition att inte prata
med barn om problem i familjen, men barn behöver
förstå med utgångspunkt från sin egen ålder. Barnen
”vet” mycket väl vad som pågår.
De utvecklar strategier och är kreativa för att minska
sin egen oro och skydda sina föräldrar. Barnen ”ljuger”
och avstår från t.ex. fritidsaktiviteter som kostar pengar
och säger att det inte är roligt att vara med. Vuxna måste
våga prata med barn. Hur prioriterar vi våra pengar och
vad ska pengar räcka till. Berättar vi inte skapar barn sin
egen verklighet och sanning. Samtal om pengar kan vara
laddade, med det är okej att det blir fel ibland.
Vi kan prata igen vid ett annat tillfälle. Man ska välja
en bra tidpunkt och rätt tillfälle för samtalet och ha gott
om tid. Prata gärna om pengar när vi inte har problem.
Ekonomiska problem är en risk- och hälsofaktor.

VECKOPENGENS BETYDELSE
- Pengars betydelse för framgång

Swedbank gör tillsammans med Sifo kontinuerliga
undersökningar gällande veckopeng, hur stor den är
och hur den spenderas. Det skiljer sig väldigt lite hur
stor veckopengen är mellan låginkomsttagare och
höginkomsttagare. Däremot är det större skillnader
mellan ensamstående föräldrar och samboende föräldrar,
där den senare gruppen oftare inte har veckopeng, utan
istället ger barnen pengar vid behov. Ensamstående är
också bättre på att hålla vid att när veckopengen är slut,
så är den slut.
Att ge barnen veckopeng, och hålla vid att när den är
slut är den slut, ger mindre konflikter med barnen kring
det här med ekonomi. Det bör också finnas en kopplilng
mellan veckopengen, och ett utfört arbete, t.ex. städa sitt
rum. Detta för att barnen ska lära sig att skilja på gåva
som exempelvis födelsedagspresenter och lön.

Att börja tidigt med veckopeng är lycksamt, redan innan
förskolan kan det börjas med små summor, och sen
succesivt öka. När barnen går in i tonåren, så är det bra
att övergå till månadspeng. Om det dock inte faller ut
väl, så se det inte som ett misslyckande utan återgå till
veckopeng och prova igen lite senare. Det är en lärdom
och bättre att barnen bränner hela månadspengen på en
dag i nedre tonåren än att de bränner hela lönen på en
dag när de är unga vuxna.
Text: Anders Ekdahl - Ollsson

Mamma!
Skilj dig inte från pappa, då får jag inte min veckopeng
- Jonas Bergkvist

Kronofogden hjälper och stödjer vuxna, men vill kunna
erbjuda barnsamtal i trygga rum. Man kan vara en bra
förälder även om man har det svårt ekonomiskt och man
kan ha det bra tillsammans. Allt i vardagen kostar inte
pengar. Det behövs konkreta förslag där kultur och idrott
är gratis och ungdomar ska erbjudas sommarjobb. Det
finns ofta bra strategier hos många idrottsföreningar där
man stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
Text: Marie-Louise Dolk
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En föräldraförsäkring för alla?
Vems behov ska föräldraförsäkringen fylla? Seminariet
börjar med att forskaren Ida Viklund från Stockholms
Universitet på ett intressant och kul sätt går igenom vilka
faktorer som är framgångsfaktorer och riskfaktorer som
påverkar uttag av föräldrarförsäkringar. Ida nämner också
att vi gärna använder föräldrapenning som ett mått på
jämställt föräldraskap, men ställer också frågan om det
verkligen är ett bra verktyg.
Mäter penninguttag verkligen hur jämställda föräldrarna
är? En annan faktor som inte tas med i undersökningar
är om flexibla arbetstider inom vissa yrken påverkar
uttaget då dessa grupper kan vara hemma utan att nyttja
föräldraförsäkringarna.

En plats att kalla hemma barnfamiljer i bostadskrisens skugga

Faktorer som talar för
•

Hög utbildning, särskilt hos kvinnor

•

Offentlig anställning, särskilt hos män

•

Hög inkomst hos kvinnor

•

Medelinkomst hos män

•

Likvärdiga inkomster hos föräldrarna

•

Jämgamla och relativt unga föräldrar

•

Inrikes födda

•

Boende i storstadsområde

Ca 5000 barn i Sverige lever i hemlöshet, de flesta av
dessa barn har separerade föräldrar och har aldrig blivit
vräkta, utan de har aldrig bott i ett hem som varit deras
egna. Många av dessa familjer riskerar att även drabbas
av andra sociala problem Risken för barn i bostadslöshet
är ökad risk för föräldrar med psykisk ohälsa, att barnen
misslyckas i skolan och att barnen inte får samma sociala
möjligheter som i familjer med bostad.
När föräldrar inte kan finna bostad för sig och barnen, så
kopplas socialförvaltningen ofta in, och föräldrar hotas
systematiskt om att barnen kommer omhändertas, om
inte föräldrarna klarar upp situationen, som om inte en
av deras högsta önskar var en egen bostad!

Vilka reformer anser då panelen kan vara lämpliga att
införa för att öka jämställdheten och jämlikheten i
föräldraförsäkringarna.

Minska flexibiliteten
•
•
•

Individualisera dagarna
Generella åldersbegränsningar
Begränsningar för föräldrar som kommer till Sverige
med barn

Ekonomiska reformer
•
•
•

Höjt tak, då fler män slår i taket än kvinnor
Höjd ersättningsnivå
Höjd lägstanivå

Ingen kan på förhand sia om dessa förändringar kommer
skapa ett jämlikare uttag, eller om de ens kommer upp
på agendan, trots att Socialförsäkringsminister Annika
Strandhäll(S) var en av deltagarna i panelen.
En beröringspunkt som också förbisågs var familjer
som består av fler än två personer. Dessa familjer är det
vi i Sveriges Makalösa Föräldrar brukar benämna som
stjärnfamiljer, eller de som är ensamförälder. Önskemål
om att dagarna kan användas av andra än de biologiska
föräldrarna finns och berördes bland annat i seminariume
“Föräldraförsäkringen – stöd eller hinder för ett jämställt
arbetsliv?”
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Faktorer som talar mot

Panelen består av:

•

Låg utbildning

•

Låg eller mycket hög inkomst

•

Ej fast anställning

•

Född utanför Sverige

•

Egenföretagande

Nisha Besara, Moderator
Marie Linder, Hyresgästföreningen
Tapio Salonen, Professor i socialt arbete
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen
David Lega, Kommunalråd Göteborg
Panelens sammanfattande reflektion, ändrade regler för
bostadsbyggande, så vi
kan göra fler och billigare bostäder samt återställande
av bostadsbidraget, statlig
bostadsgaranti samt fortsatt fokus på barnperspektivet.

Panelen består av:
Maria Lidström, Utredningen för en modern
föräldraförsäkring
Berit Müllerström, LandsOrganisationen
Edel Karlsson-Håål, Svenskt Näringsliv
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister

Rapporten

Hela seminariet finns här: http://www.lo.se/start/play_
startsida/en_foraldraforsakring_for_alla_vems_behov_
ska_den_fylla

https://www.youtube.com/watch?v=24BruTrNRCE

https://www.raddabarnen.se/Documents/rb-rapport_
enplatsattkallahemma.pdf
Hela föredraget finns att se här

Text: Anders Ekdahl - Ollsson

Vi betalade 3000kr för att bo
i en klädkammare
- Ensamstående mamma
med en son

Text: Anders Ekdahl - Ollsson
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Barnombud för barns bästa i
samband med vårdnadstvist
Allt för ofta glöms barnen bort i föräldrarnas
vårdnadstvist. Vi lyssnar inte på vad barnen
faktiskt vill och deras bästa kommer ofta i
skymundan för föräldrarnas eget behov. Ett
barnombud behövs som för barnens talan men
hur går vi tillväga rent praktiskt och finns det
några nackdelar med barnombud?
I panelen medverkade Monica Felding, regeringens
utredare för vårdnadsreformen 2014, Per-Erik Pallin,
förälder med egen erfarenhet av vårdnadstvist, Shanti
Ingeström, utredare på Barnombudsmannen, Eva
Solberg, Moderatkvinnorna och Hillevi Larsson politisk
sekreterare Socialdemokraterna.

Vårdnadstvisten lockade fram en dålig sida hos Per-Erik
vilket gjorde att det var svårt att bedöma vad som var
bäst för sonen och vad som är bäst för Per-Erik själv ur
ett helhetsperspektiv.

Generalsekreterare Catarina Danso inleder med att
berätta att det är ca 50 000 barn som varje år är med om
en skilsmässa. De flesta föräldrarna klarar av att samarbeta
medan andra hamnar i en konflikt och det är i samband
med det Sveriges Makalösa Föräldrar förespråkar att det
bör finns ett barnombud.
Moderator Therese Ström leder panelsamtalet och låter
Monica Felding berätta varför utredningen har kommit
fram till att inte förespråka barnombud.
Monica Felding börjar med att säga att barns rätt att
komma till tals och barns bästa är viktiga principer i
vårdnadstvister. Man anser att barn ska vara delaktiga i
frågor som rör dem.
Utredningen anser inte att barnombud är den vägen
man bör gå. Detta på grund av att barnen ska skyddas
från föräldrarnas konflikt, det skulle vara väldigt kostsam
och dessutom skulle barnen behöva träffa ytterligare en
person.
I stället föreslår man att förbättra det system vi har idag.
Barnen har alltid rätt att komma till tals oavsett vad
föräldrarna tycker. Det ska finnas möjlighet till enskilt
samtal där inte föräldrarna medverkar. Man ska redovisa
barnens åsikter och inte deras vilja.
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Barnen har därför allt att vinna på att det finns ett
barnombud som företräder dem.
Varje del som tydliggöra barnens vilja och som företräder
barnet är av godo för att det är svårt som förälder att se
vad som är bäst på sikt.
Barnen har också rätt till information under processens
gång.
Vidare föreslår utredningen att utbildningen för
domare och familjerättssekreterare förbättras och får mer
perspektiv på barn- och ungdomsfrågor.
Om inte dessa åtgärder blir till någon förbättring
anser utredningen att först då bör man överväga
barnombudsfrågan.

Shanti Ingeström berättar att barnen inte vet vad
de ska göra på familjerätten. De får ingen information
och de förstår inte och berättar därför inte heller allt.
Det är därför viktigt att barnen får en bra relation till
familjerättssekreteraren och det räcker inte med att bara
träffas en gång.
Barnen ifrågasätter varför det lyssnas på föräldrarna men
inte på barnen. Oftast blir det då som den ena eller den
andra föräldern vill ha det.

Per-Erik Pallin som själv varit med om två
vårdnadstvister tror att ett barnombud skulle kunnat
hindra båda tvisterna. Han tror att det hade kunnat hjälpa
sonen om det hade funnits en utomstående person med
under samarbetssamtalen som lyssnade på sonen som en
tonåring eller som en ung vuxen.

| 2017

Barnombudsmannen ställer sig positiv till barnombud
och att Barnkonventionen ska bli lag. Barnen har rätt
att vara delaktiga.
Båda politikerna Hillevi Larsson och Eva Solberg ställer
sig positiva till utredningens förslag men vill inte förkasta
barnombudsfrågan helt.
De anser att om inte de andra åtgärderna faller väl ut, då
kan barnombudsfrågan bli aktuell.
På vår Facebook-sida kan du lyssna på hela samtalet
www.facebook.com/makalosa
Text: Catarina Danso

Här finns Sveriges Makalösa Föräldrar på Internet!
Hemsida: www.makalosa.org
Vårdnadsfred: www.vardnadsfred.se
Föräldrakoll: www.foraldrakoll.se
Facebook: http://www.facebook.com/makalosa
MyNewsDesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_makalosa_foraldrar
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BRIS
Vad ringer vuxna till Bris om?
I våras ringde jag och ställde den frågan. Den jag
fick tala med sa att hon inte hade koll på vad som
var mest vanligt osv. Men vuxna kan ringa vardagar
mellan 9 - 12 (barn har fler tider). Det rings om
allt möjligt. Är det akut hänvisas personen redan
i väntkön att ringa 112 alternativt socialtjänsten i
sin kommun. Samma sa den jag talade med och de
kan också hänvisa till socialjouren. Jag frågade om
utbildning för de som svarar och alla är kuratorer.
De svarar och ger råd i det dem kan men hänvisar
i juridiska frågor till andra rådgivningsbyråer som
vid asyl, asylrätt osv. Med svar jag fick letade jag nu
efter mer fakta och info.

Mer info:
2016 var det 2306 kurativa kontakter med vuxna som
sökt stöd för ett barn i sin närhet. 7 av 10 var från en
förälder. Övriga samtal var ifrån mor o farföräldrar (11
%), professionella (2 %) och andra vuxna 15 % (ex
grannar, vänner till familj, idrottsledare osv).
Vuxnas vanligaste frågor rör familjen och konflikter
inom familjen.
Vuxna som haft frågor kring samhällets stödinsatser är
betydligt fler än ungas, 35 % mot 10 % av de ungas.
Psykisk ohälsa är klart den vanligaste kontaktorsak från
barn o unga till Bris och även ett vanligt ämne i samtal
med vuxna (3 av 10 samtal från vuxna handlade om det).

Vanligaste samtalen i Bris vuxentelefon
om barn är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Familj och familjekonflikter 44 %
Skilda föräldrar 37 %
Våld, övergrepp och kränkningar 35 %
Samhällets stödinsatser 30 %
Psykisk ohälsa 28 %
Vuxnas svårigheter18 %
Skolan18%
Stress 12 %
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Beroende på kontakt och närhet till
barn är vanligaste kontaktområden i
ordning:
•
•
•
•

Förälder, familj o familjekonflikter, skilda
föräldrar, våld, övergrepp, kränkningar osv.
Mor- och farförälder, som ovan för de första tre
sen skiljer det sig något
Annan, våld, övergrepp, kränkningar, familjen och familjekonflikter, samhällets stöd insatser osv.
Professionell, samhällets stödinsatser,
våld, övergrepp, kränkningar, familj- och
familjekonflikter osv.

BILD

På vardagsförmiddagarna kan oroliga vuxna för ett barn
ringa vuxentelefonen. Bris utbildar vuxna från allt till att
tala med barn och motverka nätmobbing. En del av Bris
gruppstöd är även till föräldrar och barn som förlorat en
förälder i självmord och stödgrupper för skilda föräldrar.
Foto: Pixabay

Lite om barns egna samtal
Bris hade i fjol 24 690 kontakter med barn och unga.
Flest kontakter via chatt. Mest ökade mejl. 2016 var 8 av
10 som tog kontakt tjejer. Allra vanligaste åldern är 14 år
vid kontakt. 13 åringar har ökat mest mot i fjol. Killar tar
mer kontakt i chatt än mejl och sms. Yngre barn ringer
mer än äldre som mejlar eller chattar. I inledning av chatt
informeras om att det varar som längst i 45 minuter.
Chatt ställer större krav på struktur från både barn och
kurator. Samtal kan vara 10 - 45 min men brukar inte
överstiga 30 min. Barnen styr vad samtalet handlar om.
Det finns 55 kontaktområden för kuratorn att välja
på att fylla i.

4 av 10 samtal rör psykisk ohälsa (39 %).
Därefter;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

familj- och familjekonflikter 25 %,
att vara ung 25 %,
vänner 19%,
skolan 17%,
våld övergrepp o kränkningar 17%,
kärlek 13%,
samhällets stödinsatser 10 %,
stress 9 %
vuxnas svårigheter 6%.

För psykisk ohälsa finns stödgruppsverksamhet. Målet
är att stötta här och nu och förebygga psykisk ohälsa på
längre sikt. I åldern 16 - 18 år handlar 50 % av samtalen
om psykisk ohälsa. Bland 15 åringar skattar 14.5 av
flickorna i återkommande undersökning sin egen hälsa
som dålig eller mycket dålig och pojkarna som ganska
dålig.
I samtal med psykisk ohälsa finns koppling till familjen
(orkar inte stötta, utsatthet i familjen). Men även
kopplingar till skolan och att skolan inte förmår ge rätt
stöd.
Psykisk ohälsa har ökat sen 1980-talet vilket Kungliga
Vetenskapsakademins expertpanel entydigt bedömde
2010, i att vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar
som nedstämdhet och oro ökat sen 1980-talet. Psykisk
ohälsa är BRIS fokusområde 2017.
Bris har valt att använda socialstyrelsens definition av
psykisk ohälsa:
“Psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika grad av psykisk
ohälsa, allt ifrån enstaka, mer eller mindre plågsamma
besvär av oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som
kräver slutenvård.”
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Några slutsatser av Bris
•

Alla barn ska ha tillgång till likvärdig vård
oavsett var i landet de bor. Idag är det stora
regionala skillnader och få landsting lever upp till
vårdgarantin.

•

Vårdgivare måste se barnet som rättighetsbärare.
Barnet har rätt till inflytande, delaktighet och
information i sin vård och ett viktigt steg för att
uppnå detta är att barnkonventionen görs till lag.

•

Det krävs ett starkare skydd från samhället för de
barn vars föräldrar brister i omsorg.

•

Det behövs mer kunskap om hur skolan bäst kan
arbeta för att främja barns psykiska hälsa. (egen
reflektion när jag läste en öppen artikel av fyra
psykologer och en socionom som skrev en artikel
om att det fanns verktyg i skolan men de används
inte alltid).

•

Ungas utanförskap på arbetsmarknaden måste
minskas. Sambandet mellan den försämrade
arbetsmarknaden för unga och den ökande
psykiska ohälsan bland äldre tonåringar bör
utredas vidare.
Text: Åsa
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SKAM
Varför är det fortfarande skamligt att bli utsatt för
sexuella övergrepp? I ett väldigt intresant seminarium
i ämnet sexuella övergrepp, med inriktning på
det stigma det fortfarande är att bli utsatt för ett
övergrepp inleder Thordis Elva med att berätta
om hur hon som sextonåring blev våldtagen av sin
pojkvän. En mycket stark historia där varken våld
eller överfall var en del av våldtäkten som utfördes
av hennes pojkvän vid tillfället.

Efter denna starka inledning så får vi höra Nina
Rung, kriminolog, med inriktning på övergrepp
med statistik som visar på hur det fortfarande på
2000-talet är skamligt att bli utsatt för övergrepp,
uppskattningsvis anmäls fortfarande 80 % av utförda
våldtäkter inte till polisen. Detta beror givetvis även på
att uppklarningsmöjligheterna är väldigt låga och de
utsatta inte orkar genomgå en process där chansen för
upprättelse är runt 12% (uppklaringsprocent av anmälda
brott). Det är dock väldigt viktigt att anmäla, även om det
inte leder till någon dom, då möjligheterna att gå vidare
är betydligt större om den utsatta anmäler.

VAD KAN VI GÖRA?
Nina Rung påtalar vikten att vi måste börja prata, prata,
prata, och genom detta avstigmatisera offerrollen, men
också avstigmatisera förövarrollen, så att fler män (ja, det
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SEXUALUNDERVISNING 2.0
– Om barns rätt till kunskap
om kroppslig integritet
och sexuella övergrepp

Tusentals barn är engagerade i idrottsföreningar.
Idrottsrörelsen som ofta bygger på ideellt engagemang
har ett stort ansvar för att de får en trygg fritid.
Hur kan vi arbeta för idrotten som en trygg och
inkluderande plats? Vilken roll har idrottsrörelsen
själv, staten och resten av samhället?

Arrangör: ECPAT Sveriges
Panelsamtal om behovet av en modernare, likvärdig
sexualundervisning och vägen dit.

Medverkande:

Det är såhär de flesta våldtäkter både emot vuxna och
barn ser ut, väldigt sällan något våld, väldigt sällan av
någon helt okänd person. Är det kanske en av orsakerna
till att de utsatta känner skam inför det inträffade,
hur kunde jag, vad gjorde jag och vad kunde jag gjort
annorlunda?
Thordis beskriver tiden efter övergreppet som en period
av ifrågasättande, ätstörningar och känsla av utanförskap.
Samtidigt sker en kampanj på Island, där hon bodde
under denna tid, som skulle visa samhället hur illa
våldtäktsoffer mår efteråt, där de beskrivs som själslösa,
tomma och självmordbenägna varelser. Lite svårt för en
tonåring som vill smälta in med andra tonåringar att då
berätta om sitt övergrepp, och få dessa epitet, och stå ut
ifrån andra tonåringar.

“Min tränare undersöker mig
konstigt fast jag inte vill” Idrott
som en trygg och inkluderande
plats

är främst män som begår övergrepp, 98 % av förövare
är män) vågar erkänna, både för sig själv och andra att
de kan utsatt någon för våldtäkt. De flesta av oss känner
en person som blivit utsatt, men nästan ingen känner
en väldtäktsman.
Prata också med era barn, inte bara om preventivmedel
i tonåren, utan börja tidigt med barnens kropp, deras
egen integritet och att de ska säga nej när något känns
obehagligt. Prata om samtycke och vikten i att alla
inblandade parter faktiskt ska vilja delta, om du inte
känner att motparten verkar intresserad, fråga efter
samtycke eller avstå.

Lästips!
På andra sidan förlåtelsen!
av Thordis Elva och Tom Stranger
Videotips!
TED Talks med Thordis Elva och Tom Stanger
https://www.ted.com/talks/thordis_elva_tom_stranger_
our_story_of_rape_and_reconciliation
Text: Anders Ekdahl - Ollsson
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Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, Bris
Anders Wahlström, Ansvarig barn- och
ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
Lena Johansson, Ordförande, Wisby Simsällskap
Caroline Waldheim, Politiskt sakkunnig
hos idrottsminister Gabriel Wikström,
Regeringskansliet
Saila Quicklund, Riksdagsledamot i
Kulturutskottet, Moderaterna
9 av 10 unga har varit medlem i en idrottsförening
före 20 års ålder. Det gör idrottsrörelsen till en viktig
mötesplats för barn och unga - och med det följer ett
stort ansvar. Att barn har rätt att vara trygga och slippa
utsättas för övergrepp låter självklart - ändå vet vi att
det sker i idrottsvärlden och att det har varit svårt för
idrotten att hantera det. Men ett barnrättsperspektiv
inom idrotten handlar om mer än så - det handlar om
rätt till inflytande och delaktighet, om att alla barn ska
ha samma möjligheter att delta på sina villkor och få ett
bra bemötande.
Det diskuterades hur man aktivt i idrottsklubbar jobbar
med att alla skall känna sig trygga, bland annat att lyfta
frågan på årsmöten och ha olika policys i föreningen
och även ta ut uppgifter ifrån belastningsregistret. Bris
pratade också om att det var många tränare som hörde
av sig och ville ha råd angående detta så att dom inte
agerade så att det kunde missförstås.
Text: Lisbeth Fletchers anteckningar Almedalen 2017
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Beskrivning: Hur kan sexualundervisningen bidra
till att förbygga sexuella övergrepp? Barn och unga
har rätt till kunskap om sexuella övergrepp, men
dagens sexualundervisning har stora brister och kan
se mycket olika ut.
Arrangören börjar med att visa en film om hur barn
skulle vilja ha vetskap om kroppar och knoppar, om hur
de ser ut och vad som är okej att göra med varandra.
Tyvärr är det en stor ickefråga i många skolor, men även
hos BUP. Det är viktigt att barn får lära sig kroppslig
identitet och vad övergrepp är. Alla barn behöver få
kunskap och det är också en fråga om jämlikhet. Hur ska
vi nå ut till barnen i frågor som rör sexualitet, relationer
och kärlek. Det är viktigt att vi utbildar barnen tidigt,
redan i förskoleåldern kan man prata med barn om
kroppsdelar och om hur bebisen kommer in i mammas
mage.
Vi sviker många skolbarn i dag. De behöver förstå
vad de ser på internet där pornografi är lättillgängligt.
Sexualundervisning är obligatoriskt i skolan i dag,
men det ser mycket olika ut i landets skolor. Vi har
kompetensen och Sverige är, men kan bli än en bättre
förebild. Barn måste få lära sig att fatta kloka beslut, att
säga nej, men också att säga ja. Övergreppen är vanligast
i skolan där rektor är ytterst ansvarig. Skolan behöver få
rätt verktyg för kompetensutveckling av lärare.
I dag finns ingen tydlighet i läroplanen trots att ämnet
varit obligatoriskt i Sverige i över 60 år. Både barnen
och lärarnas sviks. Det är också en fråga om klass och
kön. I vissa grupper är det okej med våld hos pojkar/
män som riktar sig mot flickor/kvinnor. Bland landets
ungdomsmottagningar är 8 av 10 sökande flickor.
Text: Marie-Louise Dolk
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Barn som bevittnar våld i nära
relation, samt barn som upplever våld
Våldsutsatta barn är förvisso inte vår förenings
primära målgrupp, men en studie som Rädda Barnen
gjorde 2012 visar på att barn till ensamstående
oftare både bevittnat och själva upplevt våld i nära
relation. En orsak är troligt att våldet i sig är en
faktor för seperation.
Det viktigaste är att jobba förebyggande, och det handlar
om kunskap. De som jobbar med barn ofta behöver mer
kunskap om hur de ska upptäcka barn som är utsatta.
Det är också viktigt att barn lär sig veta hur de ska agera,
och framförallt att veta att de som är i en våldsutsatt
verklighet inte är ensamma i sin situation. Extra utsatta
är givetvis barn med fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar.

sällan ger minskad brottslighet, personer som saknar
empati för att inte utdela slag, eller begå andra avskyvärda
handlingar emot barn, inte bryr sig om straffsatser och
stigma, och i de fall de gör det, blir konsekvenserna
närmare det omvända, att våldet blir grövre för att
skrämma barnet ännu mer.

Här kan det även vara klokt att ta hjälp av ideella
organisationer som jobbar inom området genom att
exempelvis bjuda in dem till skolan och informera både
genom affischer och seminarium. Även temadagar kan
vara en väg, men viktigt är att jobba med dessa frågor hela
tiden och inte bara någon gång om året, så uppmuntra
dina barns skola att vara en del av lösningen för barnen.

De borde ha blivit mer
misstänksamma mot alla blåmärken
som jag hade. Skorna var ju söndriga
och så. Det är bara ett tecken på att
det är något som inte stämmer.

I sorgens tid – Hur kan små barn
känna och uttrycka sorg?
Hit kan du vända dig
Om ett barn behöver omedelbar hjälp,
ring 112 till polisen.
• Rädda Barnens föräldratelefon och
mail nås via 020-786 786 eller www.
raddabarnen.se/foraldrar.

Vad finns det för kunskap om hur barn sörjer?
Många tror att de inte sörjer.Vad behövs för att öka
medvetenheten om barns sorg.Vad ser vi för signaler
och hur kan vi vuxna hjälpa till? Vad säger lagen om
barns och ungas rätt till stöd i samband med att en
förälder avlider?
Under seminariet presenterar Randiga Huset hur de
arbetar med barn, unga och familjer i sorg. Dom
berättade att detta kunde yttra sig på olika sätt långt efter
dödsfallet och att det är viktigt att svara på alla direkta
frågor ifrån barnet när det gäller detta. Vissa barn kan
få svårighet att koncentrera sig och förväxlas med olika
bokstavsdiagnoser.

• BRIS stödtelefon och chatt
Ring 116 111 eller www.bris.se

- Rebecka
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Barnet har rätt att skyddas mot
fysiskt eller psykiskt våld och
mot vanvård eller utnyttjande av
föräldrar och andra vårdnadshavare

Text: Anders Ekdahl - Ollsson

Idag finns brister i hur barn bemöts när de är utsatta,
och/eller bevittnar våld. Förhören drar ut på tiden och
barnen kan ha svårt med detaljer som kan vara viktiga
i utredningen och för att de ska få upprättelse. Ibland
blir barnen inte ens lyssnade på och när det väl leder till
domar så används i många fall den lägre gränsen.
Förslag finns på att ändra i lagen och införa “Misshandel
av barn”. Som med många andra ändringar finns det
både för- och nackdelar. Fördelarna skulle vara att det ses
som ett grövre brott och mer jobbigt för de som är fega
nog att slå barn. Forskning visar å andra sidan att stigma

Artikel 19
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Man skall alltid tala om för barnets näromgivning vad
som har hänt så att dessa personer vet detta, skola,
fritids, etc.

Medverkande:
Monica Nanni, Randiga Huset
https://www.randigahuset.se/
Text: Lisbeth Fletchers anteckningar Almedalen 2017
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Stärk barns rätt

Att slippa en missbrukande förälder!

Martina Blombergson, utredare på
Barnombudsmannen, gör en kort inledning kring
vad BO är och vad myndigheten gör, bland annat
företräder barn och ungas rättigheter utifrån
barnkonventionen.
Föredraget var arrangerat av Blåa Bandet, en
nykterhetsorganisation, så ämnet låg dem varmt om
hjärtat, men kom mer att handla om barns utsatthet i
allmänhet, hur socialtjänst och domstol inte tar barnets
egna tankar och önskemål i beaktan när det kommer till
föräldrar som på ett eller annat vis är skadligt för barnet.
Önskvärt vore såklart att föräldrar och barn själva kom
överens, men nu vet vi ju att det inte är så i realiteten. I
fall där det är säkerställt att den ena föräldern missbrukar
eller är våldsam, bör självklart barnets röst väga tungt för
hur umgänget ska se ut.

Barnombudet har tre konkreta förslag
på hur en förändring skulle kunna ske
1. Reformera socialtjänsten, inrätta barntjänster i
kommunerna.
2. Inför obligatorisk kunskap om båld och
Anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn.
3. Lagstifta om tidsgräns för barnförhör

Råd till alla som jobbar eller
möter barn och unga
1. Ställ frågor, fråga hur de mår, var blåmärken
kommer ifrån, hur det är hemma
2. Lyssna och respektera, lyssna på vad som
sägs, utan att lägga in värderingar
3. Mer kunskap, barn i utsatthet är världsbäst
på att spela en roll, lär dig vilka tecken som
finns, och se förbi rollen
4. Bättre rutiner, se till att ha rutiner för hur
ni bemöter barn som kan vara utsatta, anmäl
hellre en gång för mycket än för lite
5. Trygghet och skydd, ta larm på allvar, lämna
inte syskonen osedda bara för att de själva inte
uttryckt något.
Sveriges Makalösa Föräldrar vill ju gärna lägga till
Barnombud på listan, som vi ser som en otroligt viktig
förändring för att barnets röst på ett bättre sätt ska
komma fram.

Seminariet kan ses här:
https://okskovde.solidtango.com/video/vad-kangoras-for-att-starka-barns-ratt-att-slippa-traffamissbrukande-foral-04-jul-14-59-15-46

Arrangör: Föreningen Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005
arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för de 500
000 barn (25 % av alla barn i Sverige) som lever med
en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt
dåligt. Mer än hälften av ungdomarna som Maskrosbarn
möter har haft kontakt med och erbjudits insatser från
socialtjänsten. Många av insatserna som idag erbjuds
inom socialtjänstens regi har varit desamma sedan tidigt
80-tal och har enligt Maskrosbarn sällan ifrågasatts,
utvärderats eller utvecklats. Efter att Maskrosbarn, i
deras stödarbete, lyssnat till många ungdomars tankar
och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser med
socialtjänsten startade de ett treårsprojekt ” Jag är bara
en påse pengar” med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Under det första året samlade Maskrosbarn in material,
intervjuer och enkäter från 103 ungdomar. Under andra
året bjöd Maskrosbarn in socialsekreterare och ungdomar
för att i kreativa workshops tillsammans börja hitta förslag
på utvecklingsområden. Det mynnade ut i 109 förslag
på förbättringar. Vissa förslag kunde socialsekreterarna
ta med sig hem och börja arbeta med direkt- t ex “Kan
göras imorgon”, Andra förslag- t ex “Bra idé men behöver
mer tid” kräver ett mer långsiktigt arbete för att få
tillstånd. Detta arbete har nu under tredje året resulterat i
en inspirationsworkshop riktade till kommuner vars syfte
är att ge ungdomar och socialsekreterare en plattform för
att tillsammans utveckla nya förslag på hur den social
barn- och ungdomsvården kan bli ännu bättre. Hittills
har fem kommuner använt sig av denna möjlighet.
Som styrelseledamot i Makalösa Föräldrar kan man
inte låta bli att imponeras av föreningen Maskrosbarn.
Föreningen startade för drygt 10 år sedan av två
femtonåriga tjejer, Therése Jarland & Denise Madsen,
som ett projektarbete i skolan. Deras vision att “alla barn
ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående
individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt”
gäller fortfarande. De är idag över tjugo medarbetare på
heltid på deras kontor i Stockholm och Göteborg samt
över 100 ledare och volontärer i deras organisation.
De lyckas på ett framgångsrikt sätt att både driva sin
stödverksamhet, t ex läger, egen coach, barnombud,
stödsamtal och sitt omfattande påverkansarbete.

Text: Anders Ekdahl - Ollsson

Hit kan du vända dig
- Barnombudsmannen
020 - 23 10 10 eller
https://www.barnombudsmannen.se/
• BRIS stödtelefon och chatt
Ring 116 111 eller www.bris.se
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S.O.C, hör du mig? Socialsekreterares och
ungdomars röster om framtidens socialtjänst
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Kan göras imorgon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Få fika när man ses, inte bara torra gamla kakor, bjuda
på oboy osv.
Säga ifrån
Handläggningarna kan vara mer öppna, stort leende
Prata mer avslappnat
Göra utredningar med familjer, att familjen bestämmer
frågorna osv.
Tiden rinner ut, få tid att bli lyssnad på
Fråga ungdomen vart hen vill ses från första början
Kunna ha mer SMS-kontakt
Chatta anonymt på soc-chatten
Vara ärlig
Vid första telefonsamtalet när man ska bestämma träff
fråga alltid:
- Hur känns detta?
- Fråga var ungdomen vill ses och hur det ska vara för
att det ska kännas så bra som möjligt
Träffas på netral plats
Fråga vad barnet vill
Hitta på aktiviteter ihop, våga skapa relation
Få reda på sina rättigheter
Fråga vanliga frågor, till exempel hur mår du?
Berätta först hur en utredning går till, bra att
förberedas innan
Att man skapar egna ramar ihop, barn och soc vid
första mötet

Bra idé men behöver mer tid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åka iväg och lära känna varandra, typ två dagar och
ha kul
Soc föreläser på skola
Matchas med socialsekreterare, vara med och
välja vem man ska få träffa
Inlogg till journaler
Mindre HVB-hem
Ändra sätt att utreda än att prata ex. maila en bild,
ungdomen får skriva ner
Ungdomar är med och anställer personal
Husdjur på soc
Bli lättare att byta handläggare
Ta kontakt med någon på soc via sociala medier
Pimpa alla rum på soc, även väntrum

De arbetar aktivt tillsammans med barn för att föra
fram deras röst och erfarenheter till beslutsfattare och
media. De ser som sin roll att påverka så att lagstiftning
och regelverk förändras så det bättre möter upp deras
målgrupps behov.
Text: Christina Olsson
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Ungas inflytande är inget projekt
– det är en förbannad mänsklig rättighet
Hur ser det ut för ungdomar i stort?
I politiska forum och församlingar finns ungdomar
representerade, men reell makt som äldre personer
i partier har, får de inte ofta. Sådana strukturer är
svåra att komma åt, formell representation finns men
makten är någon annanstans, sa ungdomsombudet
Amanda Pettersson (Lund). Medlemsantal bland
ungdomar i politiska partier har inte minskat stort, men
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
MUCF, sa att unga ofta hoppar av sina politiska uppdrag.
Lika både på lokal och nationell nivå. Samtidigt visade
Ungdomsbarometer 2016 att ungdomars politiska
intresse är högre än någonsin: 42 procent var mycket
eller hyfsat intresserade av politik och samhällsfrågor.
Amandas bild bekräftades av flera, unga bjuds in att vara
med, men får inte möjlighet att påverka den politiska
agendan.
Gabriel Malmer, ungdomsombud (Lund) vill se mer
inflytande i många frågor. Intresserade ungdomar
finns mer än någonsin men också mer stress och då får
politiskt engagemang utebli. Ungdomar skriver lätt på
listor men engagerar sig inte med tid. Viktigt att tänka
på är att unga precis som vuxna är en blandad grupp.
Nyanmälda missas lätt, som HBTQ ungdomar. Unga vill
ofta ha inflytande över alla frågor, men det finns många
hinder som åldersgränser. Banker har 18-årsgräns för att
öppna ett föreningskonto. Tidningar behöver föräldrars
tillstånd före unga talar i media. Många är hemlösa och
då behövs det bostäder.
Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund sa att
ungdomars engagemang och kunskap måste tillvaratas.
Som att i Lund främjas ungas egen organisering med
bra förutsättningar och bidragssystem som uppmuntrar
och når ut till många som inte är aktiva eller känner
sig delaktiga i föreningsliv eller civilsamhälle och ger
förutsättningar även för dem att engagera sig. Viktig
fråga är också vad menar vi och betyder det när vi säger
alla unga? Vad behöver vi för att stå för det? Vi måste
skapa många olika förutsättningar så ungas engagemang
tillvaratas. Politiska partier borde ta tag i den kraft som
unga har idag.
Lunds kommun är först i Sverige med att jobba för att bli
en människorättsstad, MR-stad, tillsammans med Raoul
Wallenberg-institutet. Viktigt är då att lyfta frågor om
ökat inflytande och delaktighet i samhället för alla. Ungas
inflytande är något som måste kopplas ihop med MR.
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Det kan inte vara ett separat arbete. Det handlar om att
låta unga ta plats och forma sina liv tillsammans i ett
demokratiskt samhälle, sa Amanda Pettersson.
Morten Kjaerrum, chef för Raol Wallenberg-institutet
sa att det är viktigt att aktivt engagera och lyssna
på ungdomar och agera på det vi hör. Ungdomar är
vår framtid och det är deras framtid. Vi måste säkra
att de engageras i de problem de står inför. Han vill
också att ungdomarna tillfrågas som de gjort i Malmö
inför sommaren om vad de behöver och fråga även de
nykomna.
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor sa hon trodde att
viljan att få med unga finns, men det finns också brister
i attityd och system, därför har unga alldeles för dåligt
inflytande idag. Vi måste ha unga med för att få kvalitet
i besluten. Vi kan hjälpa kommuner med metoder och
strukturer för att förenkla detta.
Panelen frågades om vad som ska hänt om ett år. Elin
Gustavsson ville det hänt mer, att nya vägar och verktyg
hittats och att vi tittar framåt långsiktigt. Lena Nyberg
hoppades att myndigheten hunnit inventerat det de vill,
att fler unga står på listorna. Det är långt mellan offentlig
sektor och en del ungdomar, då måste föreningsliv och
exempelvis Fryshuset ta den delen. De som har makten
måste släppa in mer.
Morten Kjaerum vill att vi kan mer om hur vi engagerar
ungdomarna och är hoppfull till.
Gabriel Malmer hoppades former förenklats så ungdomar
kan engagera sig på sina villkor och att skolan inte skapar
så mycket stress.

Barn med funktionsnedsättning
och deras utsatthet för våld
Arrangör: Stiftelsen Allmänna barnhuset, Barnafrid
-Nationellt kunskapscentrum, Myndigheten för delaktighet
och Barnombudsmannen medverkade
Vi vill tänka att funktionsnedsättning och våld inte hör
ihop. Vi har bristfällig kunskap och många har svårt att
berätta om detta. Det kan vara i att uttrycka sig om men
också i beroendeställning hemma, i skolan och lärare som
visar kränkande beteende.
Det är även svårt för personer som blivit berövade sin
frihet. Det har visat sig finnas ungdomar som bältats
(flickor) upp till 500 gånger och som inte ens fyllt 16 år.
Det har begåtts våldtäkt på bältade personer eller i TV
rum för intagna på tvångspsykiatriska avdelningar men
där utsatta trots detta inte fått stöd.
I Sverige är vi kritiserade för hur vi bältar samtidigt
som det i Sverige skiljer sig mellan olika institutioner.
Traumasymptom kan liknats vid diagnoser men
behandling måste anpassas efter traumat.
Barn som barnombudsmannen träffat kan ha utvecklat
egna strategier för att hantera situationer. Det är också
känt att beroende ökar risken för kränkning och våld.
Det gäller våld i hemmet, från jämnåriga, sexuella
övergrepp och våld under behandlingsinsatser och
institutioner. De barn som har funktionsnedsättning har
samma rätt till skydd som andra barn.

Vad behövs?

Ungdomspolitik i Lund
Ungdomsombud (unga vuxna) finns. De ser till att unga
(13 - 25 år) får möjlighet att påverka och visar vart de
vänder sig och ger kontaktuppgifter. De stöttar också
unga och ordnar Ungdomsting, med att starta o driva
projekt och stötta i det som behövs. Föreningsbidrag
och projektbidrag finns. Ungdomstinget (möts 2 gånger/
termin). Till ungas projekt delas varje år ut 130 000
kr. Kravet är att det gynnar flera unga i Lund. De som
kommer till Ungdomstinget beslutar om projekt får
pengar. Elevrådsdagen vänder sig till de som är aktiva i
råd på skolor. Inflytandecaféet (1 gång/ termin) vänder
sig till de som går i särskola.
Text: Åsa
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Satsa mer på särskola, arbeta med våld och sexualitet
och hur det hanteras i särskola. Hedersrelaterat våld.
Det finns många bra institutioner för frihetsberövade
men en del bältar mycket. Behövs det en ny lag för
frihetsberövade barn i psykiatrin?
Det finns bra material men det måste spridas så att det
hittas. Sexualundervisning måste börja tidigt så barn vet
vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Familjer i vårdnadstvist har inte
sällan funktionsnedsättningar
– hög tid att anpassa handläggningen
Barn till separerade föräldrar med långvariga konflikter
efter separation är barn som riskerar att fara illa. Att barn
eller föräldrar i vårdnadstvist har en funktionsnedsättning
är dessutom vanligt. Hur kan familjer få tillgång till ett
stöd som beaktar barnets och föräldrars hela situation?
Forskning om familjer i vårdnadstvist visar att
föräldrar och barn med funktionsnedsättningar
är överrepresenterade. Samhällets stöd brister och
kostsamma vårdnadstvister leder sällan till en bättre
situation för barnet. Det stöd som samhället erbjuder
är inte anpassat till familjers behov. Tvärtom hänvisas
barn och föräldrar runt i välfärdssystemet och ett
behovsanpassat stöd finns sällan att tillgå.
I försöksverksamheten Samverkansteam som drivs av
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fem kommuner
samordnat samhällets resurser för att kunna erbjuda
barn och föräldrar hjälpsamt stöd enkelt. Alla familjer
i denna försöksverksamhet följer ett program som heter
”The Family Law DOORS” som ursprungligen kommer
ifrån Australien och togs fram av Professor Jennifer
McIntosh 2011.
http://www.familylawdoors.com.au/

Medverkande:
Marianne Gabrielsson, Handläggare, Stiftelsen
Allmänna Barnhuset
Susanne Landquist, Samordnare i utvecklingsarbetet
Samverkansteam, Västerås familjerätt
Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen
Allmänna Barnhuset
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten
för delaktighet, MFD
Text: Lisbeth Fletchers anteckningar
Almedalen 2017

Text: Åsa
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Hur möter man självmordsnära?

Hur kommunicerar vi med varandra
och med våra barn och unga?
Arrangör: Magelungen Utveckling
Beskrivning: Genom empatisk kommunikation kan vi
förändra vårt tänkande och skaffa oss ett språk för
att bidra till eget och andras välbefinnande. Hur kan
vi underlätta dialogen med våra barn och unga och
förbättra mänskliga relationer i allmänhet?
Magelungen Utveckling arbetar med kommunikation
för unga genom sin kolloverksamhet där man håller
workshops i empatisk kommunikation. Där diskuteras
bl.a. teori och hur vi etiketterar oss själva och andra
genom språket. På kollot utmanar man moraliska
bedömningar och deltagarna får analysera hur vi tar
kontakt med varandra, få en utökad förståelse och
medkänsla för varandra och hur vi kan bygga relationer
med andra och att se sig själva i ett annat ljus.

Arrangör: Mind

Publiken fick sätta sig i grupper om fem personer i varje
för att prova på metoden där vi fick vissa påståenden och
frågor som vi skulle tänka igenom och delge varandra
enligt ett förutbestämt mönster. 1) Vad observerar jag
utifrån en konkret och specifik händelse? Delar jag den
verkligheten med den unge? Jag ska observera vad jag ser,
hör och tänker utan att blanda in mina känslor. 2) Jag
ska vända mig inåt. Vad känner jag? 3) Varför känner jag
som jag gör? 4) Vad är mitt önskemål? Vad behöver jag?
Här ska man vara specifik och konkret. Man ska be om
det man vill ha, inte om det man inte kan få. Resultatet
blir ett positivt handlingsspråk. Jag tycker personligen
att det var svårt, men tanken var att vi skulle få prova på
att arbeta utifrån ett givet mönster. På kollo arbetar man
med ungdomarna under en hel vecka.
I publiken satt lärare, kuratorer och personal från
socialtjänsten.

Beskrivning: Mind är en ideell förening med c:a
2000 medlemmar som arbetar med att sprida
kunskap och information, samtidigt som de driver
stödverksamheter för personer som mår psykiskt
dåligt. I deras stödverksamheter arbetar ca 250
volontärer, främst som svarare, men också i deras
administration.
Medverkande:
UllaKarin Nyberg, Psykiatiker, suicidforskare,
centrum för psykiatriforskning KI
Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för
stödlinjer, Mind
Karin Schulz, Moderator, (GS Mind) Mind
Drygt 1500 personer tar livet av sig i Sverige varje år.
Vad behöver jag då som medmänniska veta för att rädda
liv? Vad kan jag säga och vad kan trigga? Seminariet
handlade om vilka verktyg man kan behöva för att våga
prata om tankar kring självmord och om fakta och myter
om självmord i Sverige. Mind pratade om vad vi som
medmänniskor kan säga när vi träffar en person som
lider av psykisk ohälsa och hur vi ska kunna orka men
även våga lyssna på svaren. Genom rollspel visade de
även exempel på hur ett samtal där någon ringer deras
jourtelefon kan gå till.

Text: Marie-Louise Dolk

den självmordsbenägnas berättelse. Hon jobbar mycket
med att hitta balans mellan hopp och hopplöshet för att
hindra hopplösheten från att ta över.

Våga prata om självmord – det räddar liv!
Youtubklipp med Ullakarin Nyberg:
https://www.youtube.com/watch?v=g-5FtwnbwIM

Exempel på frågor som Ullakarin
använder i samtal med personer
hon kommer i kontakt med i sitt
arbete.
•
•
•
•
•
•

Vad gör du för att vilja?
Var hämtar du kraft?
Vem kan du prata med?
Det där delar du med många.
Bra egenskap.
Du är bra på att berätta.

Oroväckande nog ökar den psykiska ohälsan i Sverige
idag där den främsta konsekvensen ofta är självmord.
Än idag är självmord ett tabubelagt ämne som också
förknippas mycket med skam, som många människor är
rädda för och tycker det är svårt att prata om. Samtidigt
vet vi idag att bara genom att vara medmänniska kan
vi göra skillnad genom att våga fråga om tankar på
självmord.
Ullakarin Nyberg har jobbat som psykiater i snart 30
år. Idag arbetar hon med suicidprevention inom Norra
Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Centrum
för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Ullakarin
säger att man ska våga prata om existentiella frågor
och våga möta mörkret. Med det menar hon att det
handlar om att våga stå kvar och lyssna till och mötas i

Foto: Pixabay

Pillerpodden jobbar med att ge hopp till ungdomar
och ser ett samhälle där alla inser sitt värde och har
lust att leva. - www.pillerpodden.com
Text: Mia Westerdahl, anteckningar från Almedalen

Foto: Pixabay
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Backa föräldrar

Hur kan du hjälpa ditt barn att utveckla
en stark studieteknik i hemmet?

Föräldrar har en unik roll, med stöd i föräldrarskapet
jobbar MFoF strategiskt och långsiktigt hur
föräldrarskapet ska kunna påverka de hälsoklyftor
som finns i samhället. Detta genom att hitta
möjligheter att ge föräldrar det stöd som kan behövas
för att minska risken för skolproblem, missbruk, våld
och kriminalitet. Detta sker genom samarbete både
med andra myndigheter, men också organisationer
inom civilsamhället, t.ex. Sveriges Makalösa Föräldrar.

Arrangör: Learnos Studiestöd – Läxhjälp för alla
Beskrivning:Vad innebär studieteknik? Kan man öva
upp sin studieteknik? Vilka är de främsta tipsen på
hur du kan hjälpa ditt barn eller din elev att förbättra
sin studieteknik?
Under detta korta seminarium på 20 minuter får vi
konkreta tips som kanske kan vara till stöd för barn och
föräldrar i samband med läxläsning. När ska vi studera?
Bestäm tid innan. Vila en stund efter skolan och ät
kanske ett mellanmål innan läxläsningen tar vid. Sitt inte
för länge, ta pauser. Var ska vi studera?

Är det lönsamt att stödja föräldrar i
föräldraskapet?
Studier har visat att det inte bara är samhällsekonomiskt
lönsamt, utan även lönsamt på individnivå, för att inte
tala om de goda effekterna av förbättrad hälsa hos både
barn och föräldrar. Selektivt föräldrarstöd har rent
ekonomiskt visat sig ge en avkastning på upp till det
dubbla, men även ett allmänt stöd är kostnadsbärande.

För barn och unga är det viktigt med goda mat- och
sömnvanor. Just sömnen kan vara ett problem för
vissa ungdomar då datorspelande lätt konkurrerar med
läxläsningen och kvällarna kan bli sena. För vissa familjer
kan extern läxhjälp vara ett alternativ. Våga fråga barnens
lärare och ställ krav på skolan. Många bibliotek erbjuder
gratis studiestöd och läxläsning.
Text: Marie-Louise Dolk

Varför förföljs mediterande
Falu Gong utövare fortfarande i Kina?

Beräkningar gör gällande att det, oavsett vilket av de
nuvarande programmen som används, så kostar det
mindre än 3000kr per barn och insats, att sättas i relation
till att kostnaden, för ett barn som är problematiskt
utåtagerande, är runt 80.000kr per år, för att inte tala om
de hälsomässigt negativa effekterna av att ständigt känna
sig utanför, ständigt kännas som en belastning och aldrig
känna att de duger till något.
För intresserade finns mer info på MFoF hemsida
www.mfof.se
I höst finns även möjligheter till seminarium för de
som är intresserade
www.mfof.se/sv/foraldraskapsstod/varldens-viktigasteuppdrag/
Text: Anders Ekdahl-Olsson

Foto: Pixabay & Eget bildmaterial
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Platsen ska vara ostörd och vi ska vara mätta. Stäng av
störande musik, teve, dator etc.
Vart är vi på väg? Här är det plats för inventering. Vad
kan jag och vart befinner jag mig?
Hur ska jag närma mig målet? Ta reda på vad som krävs
för kunskaper. Repetera systematiskt.

| 2017

Falun Dafa (Falu Gong) är en qigongmetod som sägs
öka mentalt och fysiskt välbefinnande och utövas i
ca 100 länder världen. Frivilliga lär ut övningarna
kostnadsfritt på lokala platser. Hjärtat förädlas
genom att följa principerna sanning, godhet, tålamod
och med en serie lugna övningar.

Det finns nu en brutal förföljelse av Falun Dafa i
Kina. Tusentals har dödats. Sen 2006 har uppgifter
framkommit om att olagligt fängslade Falun Dafa
anhängare i arbetsläger är en levande organbank. För ett
år sedan kom en uppdaterad rapport som visar att sen
2000 har ett mycket stort antal samvetsfångar (flesta av
dem Falun Dafa utövare) dödats för sina organs skull.

1992 introducerades denna uråldriga metod som
förut lärdes ut i enskildhet, till offentligheten i Kina.
Metoden fick många utmärkelser. 1998 uppskattades
antalet utövare i landet till 100 miljoner från alla
samhällsgrupper. Det är helt opolitiskt och fredligt
men uppfattas på grund av sin popularitet som ett
hot. I juli 1999 startade förföljelsen och tusentals
utövare fängslades. Före det hade den dåvarande
kommunistledaren inrättat 610 byrån, som skulle
förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgöra
dem fysiskt. Partiet ser Falun Dafa med sin kärna i 5000åriga traditionell andlig kultur som ett hot och oförenligt
med kommunistpartiets ateistiska ideologi.

Italien och Spanien har infört lagar för att förhindra att
deras egna medborgare utan vetskap bidrar till brott.
Europaparlamentet och den amerikanska kongressen har
i resolutioner fördömt oetiska organtransplantationer
i Kina och krävt att Falun Dafa utövare och andra
samvetsfångar frisläpps.

2017 |

Rörelserna hittas på sv.falundafa.org. Där finns också
kontaktpersoner, lokala övningsplatser och tider i vårt
land. Utövare säger att de får mer energi, bättre hälsa,
en ny syn på livet och sig själv.
Text: Åsa
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Vuxna vill att barn ska röka
Rökning smittar och det smittar i skolan. Helena
Stjerna Generalsekreterare för A Non Smoking
Generation säger att en viktig orsak till att unga börja
röka är kompisar och deras vilja att passa in. Helena
arbetar för att begränsa tobakens plats i samhället i
syfte att skydda barn och ungdomar från tobaksbruk.

Surfa lugnt är en organsiation som arbetar för
säkrare internetanvändande genom att höja skolans
och vuxnas kunskaper om barn och ungas vardag
på Internet.
EU har tagit fram nya direktiv för lagändring, så från
och med maj 2018 måste medlemsländerna införa en
lag för hantering av personuppgifter för barn ner till 13
års ålder. Varje medlemsland får själv välja var gränsen
för att lagra barns personuppgifter går, men åldern
måste vara lägst 13 år. Detta kommer främst att påverka
barns möjligheter till att använda sociala medier, men
kan också påverka övriga delar av internet. Hur exakt är
svårt att sia innan lagen faktiskt är på plats eftersom det
är aktörerna som ska se till att den efterlevs.

En rapport utifrån en Novus undersökning i åldrar
14 -79 år visar att 55 % av tjejerna anser att psykisk
ohälsa också är ett skäl till att börja röka. Var tredje
gymnasieelev experimenterar med nikotin och varje år
börjar 16 000 röka (45 ungdomar per dag). 90 % av
alla som börjar gör det före 18 års ålder och 9 av 10 där
kompisar röker. Sett till hela befolkningen är det få som
börjar röka efter 18 års ålder.

Detta kommer troligtvis också innebära att många lärare
framöver inte vågar låta elever använda internet, trots att
regeringen har tagit beslut om att programmering ska
vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan från hösten
2018, och de skolor som vill får implimentera det redan
hösten 2017. Föreläsningen var väldigt informativ,

Tobak är nästan ett lika stort problem idag som för 30
år sedan. För en arbetsgivare kostar en rökande anställd
45 000/år. Tobaksindustrin vill alltid hitta nya sätt att
göra sina produkter mer attraktiva. 81 % av unga i
undersökningen var positiva till rökförbud för elever
och lärare. Av de vuxna tillfrågade var 75 % positiva till
rökförbud.
Studieresultat påverkas av rökning. Siv Helle
(psykolognätverket Habitud) säger att ungas hjärnor
inte har konsekvenstänk utan det är här och nu som
gäller, för att få en kick eller vara social till skillnad
från en vuxen person. A Non Smoking generation
samarbetar med Sparbankerna i 4 kommuner med 20
skolor. När de informerar i skolorna med föreläsningen
”50 kronor och barnarbete på köpet” finns det dem som
kastar sina cigarettpaket. Trots 300 miljarder per år i
vinst maximerar tobaksindustrin sin vinst med obetalt
barnarbete och sparar 10 miljarder.
Ca 500 000 barn arbetar med tobak och får i sig nikotin
som de rökt 50 cigaretter/dag. 20 miljoner människor
skulle få mat om odlingarna ställdes om. 12 av FNs
hållbarhetsmål motverkas av inom tobakshanteringen.
Skövlar bland annat regnskog för att kunna odla,
använder bekämpningsmedel och hindrar global
utveckling.

Surfa Lugnt
och rekommenderar alla föräldrar att ta en titt på
organisationens hemsida, www.surfalugnt.se
Text: Anders Ekdahl - Ollsson

Fem tips till dig som förälder,
för att hjälpa barnen på nätet
1. Var närvarande fråga vad som hänt på nätet
idag
2. Var nyfiken låt barnen visa vilka sidor och klipp
de gillar
3. Diskutera hur information sprids vad är okej
och inte
4. Anmäl om något skulle hända
kränkningar ska alltid rapporteras!
5. Sätt gemensamma regler diskutera tid och
innehåll

Andelen föräldrar som pratar mycket med sina barn
om rökning har minskat. Långsiktigt vill de att
skolans personal utbildar och stöttas för att skapa en
tobaksfri kultur. 1:e juli 2017 infördes en åldersgräns på
e-cigaretter och paketen ska märkas med hälsovarning.
Smaker som lakrits och gräddkola gör att de upplevs
som ofarliga. Rökning har varit förbjuden sen 1994
på skolgård men det blir per definition lagligt att röka
utanför skolgrinden. Skolan ska få vara en trygg tobaksfri
miljö. Orsaken till att ungdomar väljer att avstå från
tobak är främst hälsorisker, graviditet, barnarbete inom
tobaksindustrin, att påverka andra att ta efter osv. Viktigt
att säga är att organisationen vill att ungdomar själva ska
välja att inte börja använda tobak.
En kort infofilm finns att se:
https://www.youtube.com/watch?v=x4KvEmqOreE&feat
ure=youtu.be
Text: Åsa
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