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Förord
Det är val i år, 2014, och i många forum debatteras vad
vi bäst ska göra med våra gemensamma resurser. Sverige är ett av de länder i världen där det är allra bäst att
växa upp och vara barn. Samtidigt finns en verklighet
som Rädda Barnen menar måste få större utrymme i
den politiska debatten. En del barn i Sverige lever i så
begränsade ekonomiska och sociala situationer att det
påverkar deras liv. Det har betydelse för deras möjligheter
att utvecklas och delta socialt, i utbildning, på fritiden,
och betydelse för deras hälsa. Beklagligt nog är dessa
barn ofta bortglömda i debatten.
Barn föds med en tilltro till sig själva, och med rätten att
utvecklas och nå sina drömmar. Med tiden får många
uppleva att de inte har samma förutsättningar och chanser
som andra. Ett barns möjligheter till goda framtidsutsikter
utgår från vuxenvärldens förmåga till stöd. Alla barn och
unga i Sverige ska kunna delta i samhället på lika villkor
och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar – oavsett
bakgrund och uppväxtmiljö.
Rädda Barnen är övertygade om att det finns sätt att både
förebygga och lindra konsekvenserna av barnfattigdom.
En bra början är att lyssna på barnen själva och utifrån
deras erfarenheter utforma åtgärder. Rädda Barnen har
under många år samlat erfarenheter från både barn och
kommuner med ambitioner att på allvar göra skillnad.
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Med denna antologi vill Rädda Barnen inspirera till
politiska samtal och bidra till att barns livsvillkor finns
högst upp på den politiska dagordningen. Vi vill att
fler diskuterar och kommer med förslag kring hur vi
gör Sverige till ett ännu bättre land att växa upp i. Hur
barn som lever i ekonomisk och social utsatthet får en
chans att växa och utvecklas.
Den här boken riktar sig till dig som har makt att förändra barns livsvillkor, som politiker eller väljare. Den
är din viktigaste sommarläsning, vi hoppas att du tar
den med dig i hängmattan och bär den med dig vidare
till fikabordet, vallokalen och kommunfullmäktige.

Stockholm i maj 2014
Inger Ashing
Ordförande
Rädda Barnen
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Bryt barnfattigdomen!
− nio röster om barns rätt till
likvärdiga uppväxtvillkor
För alla barn är livet här och nu. Barndomen kommer
aldrig igen, den sätter sina spår på gott och ont, den formar
oss. Men alla växer inte upp med samma möjligheter.
Barnfattigdom är en fråga som berör och upprör. Sedan
2002 har Rädda Barnen årligen tagit fram rapporter över
hur det ser ut för barn som lever i ekonomisk utsatthet i
Sverige. Men viktigast av allt: Vi har också tittat på vad
som döljer sig bakom siffrorna − vad som händer med
barn som befinner sig i eller har levt i utanförskap. Hur
det är att redan från början känna att mycket är omöjligt
och att drömmar inte får luft.
I den här antologin har vi bett politiker och debattörer
som representerar ett spektrum av politiska åsikter att
ge sin personliga syn på socioekonomiskt utanförskap
och hur vi kan bryta barnfattigdomen. Vi har även bett
personer som vuxit upp i socioekonomisk utsatthet att
blicka tillbaka och berätta hur det har påverkat dem, och
vad de hade behövt av vuxensamhället för att bryta sitt
utanförskap. Dessutom ingår en kortad text från Rädda
Barnens tidning BARN där barnminister Maria Larsson
(KD) och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven
har fått svara på frågor hur Sverige ska agera mot barns
ekonomiska utsatthet.
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Analysen av orsaker och förslagen till lösningar varierar
men gemensamt för synen hos alla medverkande är att
utanförskapet måste brytas, för att barn här och nu ska
få möjlighet att växa upp på lika villkor. Det handlar
om skola, om arbete men också om icke-ekonomiska
dimensioner av fattigdom: Jackie Ferm och Kristoffer
Johansson har i texterna varit öppna med sin uppväxt,
om glädjen över ljuspunkter som lagad, god mat eller
ett dataspel, och skammen över slitna möbler eller en
mamma som är full i parken. Vår förhoppning är att
Jackies och Kristoffers texter visar hur viktigt det är att
ta barnens behov och rättigheter på allvar.
Texterna är skrivna under mars och april 2014, och vi
vill rikta ett stort och innerligt tack till alla medverkande.
Läs, berörs och fundera på vad just du kan göra för att
vara med och bryta barnfattigdomen!
Lisa Norström
Projektledare, Bryt barnfattigdomen!
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Kristoffer Johansson

12

Ålder

33 år.

Barn

En dotter, nio år och en bonusdotter, 13 år.

Nu

Förbundsordförande Unga KRIS.
Kandiderar till riksdagen för Folkpartiet inför
kommande val.

Tidigare

Vid 12 års ålder omhändertogs han och sattes
på HVB-hem, hem för vård och boende för unga
kriminella. Har suttit i fängelse under totalt fyra år.

J

ag växte upp i Halmstad med min mamma som
var ensamstående. Min pappa satt i fängelse under
större delen av min uppväxt. Min mamma separerade
från min pappa eftersom han inte ordnat upp sitt liv
efter att jag blivit till. Jag visste inte att min pappa satt
i fängelse, utan trodde att han var en fotbollsspelare
som bodde långt hemifrån. Mitt enda tidiga minne jag
har av att träffa honom var när han var på en beledsagad permission från anstalten han satt på. Jag var sex
år gammal och han hade två vårdare med sig och bar
kriminalvårdens träningsoverall. Jag trodde att det var
pappas tränare som var med honom och att overallen
var hans klubboverall med spelarnummer och allt. Vi
hade kontakt, men det var via brev och vykort som han
skickade där han berättade om alla fotbollsmatcher han
hade spelat.

” Jag har funderat på hur det skulle ha känts att växa
upp i till exempel de västra delarna av Halmstad.”
Jag och min mamma bodde i ett socialt utsatt område i
de östra delarna av Halmstad, med miljonprogram och
hög arbetslöshet. Mamma var under den här tiden ofta
inlagd på sjukhus på grund av sin ledsjukdom, så jag
bodde ofta och länge hos mina morföräldrar utanför
Halmstad. Jag kommer ihåg första dagen i skolan, jag
var jättestolt över att jag äntligen skulle börja skolan.
Jag stod på skolgården som kändes gigantisk och höll
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min mamma i handen. I första klass gick det bra och jag
kände mig verkligen som en i klassen. Det var i andra
klass som det blev svårare för mig och jag kände mig
mer och mer utanför.
Jag var absolut inte det enda barnet med en ensamstående
mamma eller dåliga hemförhållanden vilket i sig kanske
var tur. Jag har funderat på hur det skulle ha känts att
växa upp i till exempel de västra delarna av Halmstad
och gå i skolan med barnen som bodde i Söndrum och
Tylösand. Visst hade jag en känsla av utanförskap, då
min pappa inte var närvarande och jag var tvungen att ta
hand om mig själv varje morgon, eftersom min mamma
var tvungen att cykla tidigt till färjeterminalen och städa
i några timmar för att dra ihop pengar till oss. Jag kom
ofta försent till skolan för att jag försovit mig och glömt
gympakläder och läxor hemma.
En annan fördel med att växa upp i detta område var
att jag inte var det enda barnet som inte åkte på skidsemestrar varje vinter eller spelade hockey. Men jag var
nog sist i klassen att få ett Nintendo Gameboy som var
spelmaskinen som var inne då. Det var kanske ett år
efter alla andra och jag kom ihåg känslan när jag öppnade paketet som mamma, farmor och mormor hade
lagt ihop till. Det var som en dröm. Jag trodde inte att
det var sant att jag hade ett Gameboy. Jag hade ju så
ofta varit hemma hos kompisar och provat deras spel
och nu äntligen så hade jag mitt eget.
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Jag känner att min mamma gjorde allt för att göra min
uppväxt så bra som möjligt och nästan aldrig unnade
sig själv något extra. Hon räknade ofta hur många portioner makaroner eller brödskivor vi hade kvar. Vad
jag känner att jag saknade var möjligheten att få ta del
av föreningslivet. Till exempel var jag intresserad av
amerikansk fotboll, men det fanns inte någon möjlighet
för mig att utöva det eftersom det kostade för mycket.
Det som jag kunde skämmas över var när vissa av mina
vänner ville följa med mig hem och vi nästan enbart
hade gamla eller ärvda, ofta lagade möbler. Jag kommer
ihåg att det var riktigt pinsamt. Därför var det enklare
att umgås med de som hade liknande hemförhållanden
som jag, även om jag inte tänkte så mycket på det då,
för det var ju min enda verklighet.

”De var ju riktigt tunga och hade ju verkligen lyckats
tyckte jag då. Och bäst av allt var ju att ingen vågade
göra något mot dem. Sån ville jag också bli.”
Det som jag saknade från vuxenvärlden var väl en mamma
som kunde vara hemma på morgonen och en pappa
som fanns där för mig. Det var först i femte klass som
mamma träffade min styvfar. Då var det redan för sent
för mig. Jag hade fått byta skola ett antal gånger och
fått gå i specialklasser och till slut blivit placerad på ett
hem i Småland på grund av att min mamma inte hade
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förmågan att tygla mig och att jag utvecklat ett så pass
destruktivt beteende med kriminalitet. Redan under lågoch mellanstadiet hade jag skaffat mina egna manliga
förebilder, som var de äldre killarna i bostadsområdet.
De var ju riktigt tunga och hade ju verkligen lyckats
tyckte jag då. Och bäst av allt var ju att ingen vågade
göra något mot dem. Sån ville jag också bli.
Jag hade behövt positiva förebilder när jag växte upp.
Äldre människor som hade kunnat hjälpa mig in i ett
sammanhang, till exempel någon tränare som hade
kunnat peppa och coacha. Jag tror att det skulle minska
utanförskapet för många unga, framförallt i de områden
där segregationen är stark. Idag görs punktinsatser när
bilar brinner, eller när det finns hot om våld och då är
det ofta polisiära insatser. Jag tror att det snarare stärker
känslan av utanförskap, även om jag förstår att polisen
måste ingripa. Jag tror att man kan minska känslan av utanförskap genom att tillgodose de grundläggande behoven
hos varje barn; att ha rätt till en fullt stimulerande fritid.
Man måste satsa innan bilarna brinner och vi måste
stötta ensamstående föräldrar. Det har blivit mycket
tuffare för dem, bara i olika projekt inom KRIS där vi
tillsammans med andra samlar in leksaker och delar ut
till behövande familjer vid jul, så har antalet familjer
som behöver det stödet ökat markant.
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Om stöd sätts in så är det ofta för sent. Jag tycker att
det är fruktansvärt att gå till en förskola där personalen
kan förutspå vilka det kommer att gå åt helvete för. Där
borde man sätta in insatserna.

Kristoffer Johansson
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Jackie Ferm

18

Ålder

23 år.

Barn

Inga barn men två omplaceringshundar.

Nu

Studerar, kompletterar gymnasiebetygen
för högskolebehörighet. Aktuell med
självbiografin Rövardotter om sin uppväxt
som dotter till en av Sveriges mest kända
brottslingar; Lars Inge Svartenbrandt.

Tidigare

Dokusåpadeltagare, bloggare och modell.

N

är jag var åtta till tio år gammal levde jag i så
kallad relativ barnfattigdom. Pappa satt i fängelse
och mamma gick på socialbidrag. Mamma hade träffat
en ny man som flyttat in hos oss. Jag minns inte om han
också gick på socialbidrag, eller om han var långtidssjukskriven, men vi hade aldrig några pengar. Och som
om det inte var nog med att vi redan från början levde
i en ekonomiskt utsatt situation, hade både mamma
och han börjat supa. Större delen av pengarna de fick
gick direkt tillbaka till staten i form av alkoholskatter
via Systembolaget.

”...de pengar pappa skickade från fängelset
gick direkt till flaskan.”
Det var ett ständigt kretslopp. I slutet av varje månad
nyktrade mamma och den nya mannen till ett par dagar eftersom pengarna var slut. Det som fanns att äta
hemma för oss barn var i bästa fall nudlar, makaroner
och ketchup. När bidragspengarna kom åkte vi och storhandlade. Både i mataffären och på bolaget. Då brukade
mamma, som var något sånär vid sina sinnens fulla bruk
efter en tids nykterhet, laga fin mat till oss. Fläskfilé och
gorgonzola eller något liknande. Men samtidigt började
hon och hennes kille dricka kopiösa mängder. Efter
ett par dagar fanns vi knappt för henne längre. Då låg
hon och pojkvännen i bästa fall utslagna någonstans i
lägenheten. I värsta fall i parken nere bland a-lagarna.
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Oavsett vad, så var det jag som fick ta hand om mina
småbröder större delen av månaden, laga mat till dem
och liknande. Vi gick alla tre runt smutsiga med hål
i skorna och skitiga kläder eftersom även de pengar
pappa skickade från fängelset gick direkt till flaskan.
Jag skämdes över hur vi hade det. När lärarna i skolan
frågade hur det var fatt med oss gjorde jag allt för att
mörka hur det egentligen låg till. Jag ville inte att någon
skulle veta hur dåligt vi hade det, utan gjorde allt för
att hålla skenet uppe. När jag gick hem från skolan och
hade sällskap med mina vänner tog jag till exempel alltid
långa omvägar förbi alkisparken för att vi inte skulle
råka träffa på mamma full. Dessutom visste jag aldrig
när hon skulle göra bort sig ordentligt och börja bada
naken i fontänen med fyllgubbarna.

”Dessutom visste jag aldrig när hon skulle
göra bort sig ordentligt och börja bada
naken i fontänen med fyllgubbarna.”
Det var bara de där sista dagarna innan bidragen kom
varje månad som vi kunde göra något mysigt med
familjen. Men eftersom det inte fanns några pengar
blev det enkla nöjen. Vi kunde gå ner till parken och
mata ankorna eller till stranden och kasta maneter på
varandra. Mycket mer exklusivt än så var det aldrig och
jag minns när en av mina bästa kompisar hade varit
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på semester utomlands och berättade för mig att hon
snorklat. Jag kunde inte tro att det var sant. Det var
som att hon berättade en saga för mig. Det fanns inte
ens i mina vildaste fantasier en möjlighet för mig att se
att jag kunde göra något så exotiskt som att åka till ett
annat land och snorkla i klarblått vatten. Det var som
om hon hade berättat för mig att hon varit på månen.
En ouppnåelig dröm som aldrig någonsin skulle kunna
komma att besannas för mig.
Jag tvingades vara den vuxna som tog ansvar, den vuxna
i vår familj eftersom min mamma inte klarade av det. Det
jag hade behövt var att bara få vara barn och jag förstår
än idag inte hur så många människor runt omkring, allt
från grannar till socialassistenter bara stod och såg på
medan vår familj sjönk allt längre ner i avgrunden. Till
sist hände så klart det oundvikliga, det jag hade fruktat
mest av allt. Jag och mina bröder togs bort från vår
mamma, splittrades och placerades i olika jourfamiljer.
Det var fruktansvärt. Även om jag idag kan förstå att det
var nödvändigt skulle jag aldrig vilja att något barn ska
behöva genomlida samma sak som jag gjorde.
Det var bara under två års tid jag själv levde i barnfattigdom, men jag vet att det idag finns många tusentals
barn i Sverige som har det exakt lika knapert som jag
hade det och de flesta av dem har det så under hela
sin uppväxt. Jag tror det första man måste göra för att
förändra det är att försöka minska klyftorna i samhället.
Sedan jag gick på dagis, för 20 år sedan, har inkomst-
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”Vad är det som gör att ingen längre pratar om
oss som medborgare utan konsumenter?”
klyftorna och segregationen ständigt ökat i Sverige.
Vårt sociala skyddsnät har monterats ner av skrupellösa giriga finansmän som tagit för sig av varje ny
möjlighet att tjäna några extra kronor på att starta
undermåliga skolor eller vårdhem när den statliga
kontrollen försvunnit och samhällsservicen lagts ut
på entreprenad.
Vad var det egentligen som var så fel med det gamla
socialdemokratiska folkhemmet? Vad är det som gör
att ingen längre pratar om oss som medborgare utan
konsumenter?
Tyvärr tror jag inte att den vackra nyliberala tanken
fungerar i praktiken om att pengar ska sippra neråt när
ett litet antal människor, en ekonomisk elit, blir rika.
Det är precis lika omöjligt att uppnå som det kommunistiska idealet om att världen kommer att bli en bättre
plats om alla har exakt samma möjligheter och tjänar
exakt lika mycket pengar. Och detta av samma orsak.
De flesta människor är nämligen innerst inne alldeles
för giriga för att ens överväga att dela med sig till sina
medmänniskor. Oavsett om det är miljonärer på finansmarknaden eller korrumperade politruker, så kommer
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de bara att jobba för att öka sin egen vinning. De som
alltid får ta de värsta smällarna när giriga gubbar fyller
sina bukar är de svagaste grupperna i samhället. Gamla
pensionärer och små barn utan tillgångar. Därför tror
jag att nyckeln till att minska barnfattigdomen ligger i
att skaffa bättre riktade statliga styrmedel.

Jackie Ferm
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Hur tänker
en minister?
Vad tänker du om orden barn och fattigdom?
MARIA: Det finns flera dimensioner. I Indien och Guatemala har jag stött på barnen som svälter. Här hemma
ser det ut på andra sätt. Det finns både ekonomisk och
kulturell fattigdom. Jag tror att barn inte tycker om ordet
fattigdom. De kan känna skuld inför det. Som om det
var deras fel. Jag pratar hellre om barn i ekonomiskt
utsatta familjer.
– Den relativa fattigdomen, när man jämför standard
med till exempel sina klasskamrater, kan vara minst lika
påfrestande som den absoluta. När jag växte upp på ett
småbruk i Småland med fem kor och en pappa som
måste jobba extra på sågverk fanns inte mycket pengar.
Men eftersom det var så för de flesta barn jag kände så
funderade jag inte på det. De välbärgade barnen levde
liksom i en annan division.
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Stefan Löfven

26

Ålder

57 år.

Barn

Inga egna, men hustrun Ulla har två vuxna barn.

Nu

Socialdemokraternas partiordförande.

Tidigare

Förbundsordförande Industrifacket Metall,
jobbat inom IF Metall sedan 1995.
Innan dess svetsare på Hägglunds i Örnsköldsvik.

Maria Larsson
Ålder

58 år.

Barn

Tre stycken.

Nu

Barn- och äldreminister,
Kristdemokraterna

Tidigare

Förste viceordförande Kristdemokraterna,
Äldre- och Folkhälsominister, Mellanstadielärare, Gnosjö Kommun.
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STEFAN: Det gör ont att höra de två orden i en och
samma mening. Barnfattigdom hör inte hemma i den
svenska välfärdsmodellen. Jag tänker på barn som när
skolresan kommer på tal säger att, »där har jag redan
varit«, för att skyla över att de inte har råd.
– Jag växte upp i ett arbetarhem i Sollefteå men jag tyckte
aldrig vi var fattiga även om man inte kunde få allt man
önskade sig. Med lite tur kunde det bli ett hockeyskydd
i julklapp. Först på högstadiet märkte jag att det fanns
ungar med helt andra villkor. Sonen till Aseas platschef
gick i min klass.
– Vi sparade mycket. Mamma sålde parfymer för att få
ihop till en sådan där tredelad bokhylla som var vanlig
på 60-talet.
– En gång var pappa arbetslös några månader. Jag var
sex, sju år och märkte att både han och hans kompisar
försökte skyla över det.
Vilka reformer tycker du behövs under nästa mandatperiod
för att förbättra livet för de 232 000 barn (år 2011) som
lever i familjer med försörjningsstöd eller med så kallad
låg inkomststandard?
MARIA: Det viktigaste är att föräldrarna har jobb. En
bra missbruksvård och psykiatri är också viktigt så att
barnen får föräldrar som kan ge dem en god uppväxtmiljö. Jag vill gärna fortsätta att höja bostadsbidragen.
De har en hög träffsäkerhet.

28

STEFAN: Vi har röstat med regeringen för att höja en rad
bidrag: bostadsbidragen, flerbarnstillägget och grundnivån
i föräldraförsäkringen. I flera fall har vi föreslagit större
höjningar än regeringen och vi vill höja barnbidraget
och underhållsstödet.
Hur kan samhället stödja de barn som lever i familjer
som är skrivna i Sverige men varken har några bidrag eller
registrerad inkomst?
MARIA: Socialtjänsten har ett uppdrag att söka upp dem
om de tror att barnen far illa. Vi vet inte så mycket. Frivilliga organisationer kan hjälpa oss att hitta barnen. De
har örat mot marken. Sedan ska barnen förhoppningsvis
alltid ha kontakt med skolan och hälsovården.
STEFAN: De måste in i samhället. Arbete är nyckeln.
Inte bara för deras ekonomi utan också för det sociala
sammanhanget. Föreningslivet kan också vara en väg in.
Vad kan samhället göra för de barn som löper störst risk
att växa upp i en torftig ekonomi? Det vill säga de som har
föräldrar som är utrikes födda. Hur kan man ytterligare
stödja ensamkommande barn och asylsökande barn?
MARIA: Sedan årsskiftet måste alla kommuner ta emot
ensamkommande barn. När det gäller deras boende
behöver vi fler familjehem eller egna lägenheter med
boendestöd. De nu vanliga hvb-hemmen (hem för vård
och boende) är inte alltid en bra lösning. Jag hoppas fler
kommuner inser vilken stor tillgång invandrarna är på sikt.
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STEFAN: Även om det är tråkigt att svara samma sak så
svarar jag: arbete och utbildning. Det finns ingen quick
fix. Validering av utländska utbildningar är viktigt. Det
finns för många högutbildade utrikes födda som inte
har jobb på rätt nivå.
Vad är viktigast för att minska andelen fattiga barn i Sverige? Reformer som riktar sig till alla familjer, eller åtgärder
speciellt för ekonomiskt utsatta?
MARIA: Jag tycker det är mest solidariskt att rikta sig
till de sämst ställda.
STEFAN: Viktigast är att jobben blir fler. Att höja taket i
a-kassa och sjukförsäkring ger också människor möjlighet till omställning utan att de blir ekonomiskt utsatta.
A-kassan har eroderats. Vi höjer så att de flesta bör få ut
åttio procent av sin lön när de är i arbetslöshet. A-kassan
är en viktig del av den svenska modellen.
Vad föredrar du? Höjning av taken i a-kassa och sjukförsäkring eller höjning av bostadsbidrag?
MARIA: Att höja taken i a-kassan och sjukförsäkringen
tycker jag är fel väg eftersom det inte gynnar de mest
utsatta. Bättre då att höja golven som vi gjort med
grundnivån i föräldraförsäkringen.
STEFAN: Både och. Men riktade bidrag får inte bli som
en check från fattigvården. De borgerligas bidrag på
3 000 kronor per år till fritidsaktiviteter för barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd är ett sådant dåligt

30

exempel. Vi vill i stället höja normen för ekonomiskt
bistånd för dessa familjer och göra ett handslag med
föreningslivet, till exempel idrotten och friluftslivet, och
kommunernas kulturskolor. De som håller avgifterna
nere för barn får statsbidrag.
Hur mycket kan skolan kompensera för dåliga uppväxtvillkor? Hur ser du på läxhjälp och avgifter i skolan? Vad
kan politiker göra åt stressen som många barn känner i
skolan i dag?
MARIA: Alla barn har rätt till intellektuell stimulans
och stöd. Skolan blir extra viktig för de som inte får
tillräckligt hemifrån. Vi lagstiftar om att alla kommuner
måste erbjuda minst två timmars läxhjälp per vecka.
Vi satsar på att de bästa lärarna ska finnas i socialt och
ekonomiskt utsatta områden genom en särskild satsning
på förstelärare som har extra betalt.
– Avgifter är av ondo. Det ska inte förekomma. Stressen är en ledningsfråga. Skolledare måste lyssna bättre
på vad barn och ungdomar tycker själva. Man kan inte
lagstifta mot stress.
STEFAN: Vi behöver stärka skolan i grunden. Vi kommer
att ta bort läx-RUT. Alla ska inte vara med och betala
privatlärare för några få. Alla ska få läxhjälp i skolan.
Vi föreslog redan 2012 att det ska vara mindre klasser
och större lärartäthet i förskola och lågstadium. Först nu
föreslår regeringen samma sak. Och stressen ska mötas
med skickliga lärare som har tid att möta varje elev.
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Hur ser du på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom? På vilket sätt kränks barns rättigheter i Sverige i dag?
MARIA: Vi gör ett försök med handlingsplaner i Skåne och
Västerbotten. Där får man i uppdrag att hitta metoder för
kommunerna. Sedan får vi se hur det kan bli nationellt.
Lagstiftning är kanske inte det bästa. Barnkonventionen
vill jag däremot se att den äntligen förs in i svensk lag.
Det har varit trögt. Jag har mött motstånd inom regeringen. Men nu är i alla fall en utredning på plats.
– Barn har fortfarande en alltför svag ställning i Sverige.
Det är en bit kvar tills de ses som fullvärdiga medborgare.
STEFAN: Vi vill göra barnkonventionen till svensk lag.
Det kommer att stärka barns rättigheter. Först nu har
regeringen tillsatt en utredning om frågan. Jag är inte
främmande för en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.*
*Tidningen Barn önskade en intervju med Stefan Löfven och
statsminister Fredrik Reinfeldt. Men Reinfeldt tackade nej och
hänvisade till sin fackminister Maria Larsson. Socialdemokraternas
motsvarighet heter Lena Hallengren och är talesperson i barnrättsfrågor. (Hon är vice ordförande i socialutskottet och arbetar
med frågor som äldreomsorg, sjukvård och barnfattigdom.
Hon var förskole- och ungdomsminister åren 2002-2006.)

Text: Lasse Granestrand
Foto: Jörgen Hildebrandt
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FAKTA
– LÅG INKOMSTSTANDARD
Detta definieras av SCB som att ett hushålls disponibla inkomster inte räcker till nödvändiga utgifter
enligt en norm för baskonsumtion och boende.
För år 2011 är gränsen satt till 11 622 kr/mån för
en vuxen och ett barn.
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Tobias Baudin

34

Ålder

40 år.

Barn

Två döttrar, 14 och 16 år.

Nu

Förste vice ordförande LO, med fokus på
bland annat välfärdsfrågor och ungdomsfrågor,
huvudansvarig för L0s valrörelse.

Tidigare

Ordförande Kommunal Norrbotten,
kommunpolitiker (s) i Luleå kommun,
maskinist, Luleå kommun, tekniska förvaltningen.

D

u kan aldrig veta vilket barn som är fattigt. Du kan
inte vara säker på att alla i en klass kan bidra
med 40 kronor till en resa. Fattigdom är skambelagt – en
skam som är tuff att bära för ett barn. De flesta gör allt
för att dölja sin utsatthet för andra. Är sjuka på friluftsdagar och skolkar från gymnastiken. Därför är jag benhård
med att vi ska ha en avgiftsfri skola.
Jag har själv två döttrar, 14 och 16 år gamla, och ser hur
vanligt det är med insamlingar och medhavda matsäckar
till utflykter. Vi har alla ett ansvar att sätta stopp för avgifterna i våra barns skolor. Vi måste slå hål på myten
om att fattigdom inte finns i Sverige.

”Som lärare måste du ha kunskap om hur olika
förutsättningarna ser ut i olika familjer.”
I mina döttrars tidigare skola blev en kille utskälld
inför alla barn för att han inte hade med sig cykel den
dagen de skulle på cykelutflykt. Barnen visste att killen inte ägde någon cykel, för hans familj hade inte de
ekonomiska förutsättningarna, men uppenbarligen inte
läraren. Som lärare måste du ha kunskap om hur olika
förutsättningarna ser ut i olika familjer. Det är enkelt att
tänka att killen kunde ha lånat en cykel av någon, men
det ska mycket till för att ett barn eller en förälder ska
exponera sin fattigdom på det sättet. Dessutom kanske
de inte känner någon som äger en cykel.
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För ett jämlikt samhälle behöver vi en skola som ger
alla barn lika förutsättningar. Vi ska erbjuda läxhjälp
på skoltid. Eller ännu hellre så många lärarledda lektionstimmar som krävs för att barnen ska hinna med
det de ska i skolan. Det är horribelt att sittande regering
har infört RUT-avdraget som gör att alla som har det
bra ställt kan köpa läxhjälpstjänster för sina barn. Den
möjligheten saknar föräldrar som lever i ekonomisk
och social utsatthet. Det blir föräldrarnas plånbok som
avgör om barnen får det stöd de har rätt till när skolan
inte uppfyller sitt uppdrag. Det ökar segregationen och
leder till sociala och ekonomiska skillnader mellan barn.
Jag är uppväxt i en familj som emellanåt haft det ekonomiskt svårt. Under mina tonår bodde jag och mina
syskon hos mamma. Hon slet för att få ihop ekonomin.
Mamma delade ut tidningar varje morgon innan hon
gick till sitt heltidsjobb som receptionist. I vårt kylskåp
kunde man se om det var i slutet av månaden, då var
det inte särskilt välfyllt. Det har präglat mig och gjort mig
engagerad i välfärds- och solidaritetsfrågor. Samhällen
med små inkomstskillnader fungerar bättre och är enligt
mig dessutom mycket trevligare att leva i.
Barn som lever i ekonomisk och social utsatthet under
lång tid får en tuffare start i livet än andra barn. Många
är oroade över sin egen och sina föräldrars situation,
och mår psykiskt dåligt. Att känna att man inte deltar
på lika villkor som andra barn skapar en stark känsla
av utanförskap, vilken kan leda in barn och unga på
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fel vägar för att skapa sitt eget ”innanförskap”. Ett sätt
är att ansluta sig till kriminella gäng. Därför är samhällets insatser för att bekämpa barnfattigdomen viktiga.

”Många är oroade över sin egen och sina föräldrars situation, och mår psykiskt dåligt.”
Jag är orolig över Sverige idag. Det är det land där den
relativa fattigdomen och inkomstskillnaderna har ökat
mest bland västländerna. Det visar en OECD rapport från
förra året. De som har arbete går det allt bättre för. Men
bland de människor som står utanför arbetsmarknaden
– är sjuka och arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder – ökar den ekonomiska utsattheten
dramatiskt. Solidaritet och jämlikhet borde genomsyra
vårt sätt att se på samhället. Jag hoppas att det är det
valet ska handla om. Skolan är viktig för att ge alla barn
så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Men vi måste
samtidigt se till att barnens föräldrar får det bättre ställt.
Viktigast är att alla som kan och vill ska ha ett arbete.
Många kvinnor jobbar deltid och på visstidsanställningar
mot sin vilja. Vi måste se till att flera får trygga anställningar. Men också att våra trygghetssystem stärks – höja
ersättningarna till arbetslösa, förtidspensionerade och
de som lever på sjukförsäkring. Det skulle få stora konsekvenser för dessa människor, och det skulle särskilt
gynna deras barn.
Tobias Baudin
Text: Titti Hildebrand
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Anna König Jerlmyr

38

Ålder

36 år.

Barn

Två pojkar, fem år och 19 månader.

Nu

Socialborgarråd (M) Stockholms Stad.

Tidigare

Riksdagsledamot, kommunikationskonsult, jobbat tre år på hamburgerrestaurang under gymnasietiden.

D

e allra flesta barn i Sverige mår bra. De är trygga
både hemma och i skolan, föräldrarna finns där
för att ge dem en bra uppväxt. Men det är inte alla
som har det så. Det finns barn som tidigt lär sig att
det är skamligt att prata om familjens utmaningar med
utomstående. Att erkänna obekväma sanningar och att
se barns olika levnadsvillkor är en förutsättning för att
minska utsatthet och barnfattigdom.
De flesta kommunpolitiker vet precis vilken plats deras
kommun har på Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat, och har ofta strategier för att klättra på listan.
Ett gott företagsklimat är viktigt då det lägger grunden
för en god integration, arbetsmarknad och välfärd. Men
frågar vi hur klimatet är för deras allra yngsta invånare,
då är medvetenheten inte lika självklar.
En sak måste vara tydlig. Det finns inga genvägar. Det
krävs en långsiktig och målmedveten politik. Alla barn
ska ha möjlighet att gå ut skolan med fullständiga betyg
och vi måste fortsätta driva en tydlig politik för att skapa
fler jobb. Av alla idéer till hur vi kan minska barnfattigdom är den överlägset viktigaste faktorn att barnens
föräldrar har ett arbete att gå till.
Sysselsättningen har ökat. Över en kvarts miljon fler
människor har idag ett jobb att gå till, jämfört med 2006.
Detta gör skillnad. I det korta perspektivet handlar det
om att stärka ekonomin för de mest utsatta. Vi har därför
stärkt flerbarnstillägget i barnbidraget, höjt bostadsbi-
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dragen och höjt riksnormen för försörjningsstöd. Rädda
Barnens rapport 2013 visar att barnfattigdom fortsätter
att minska i Sverige.

”Vi har mycket att vara stolta över när det gäller
barns rättigheter, utbildning och livsförutsättningar
i Sverige.”
Bilden av ett Sverige som går sönder stämmer inte.
Samtidigt är långvarigt socialbidrag bland barnfamiljer är en viktig utmaning. Barn till ensamstående och
invandrade föräldrar är två grupper som löper högre
risk för ekonomisk utsatthet. Alltför många nyanlända
invandrare hamnar i bidragsberoende och utanförskap.
Arbetslinjen måste gälla även här. Vi måste också se
hela bilden. Studier visar att det i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ofta finns en koppling till fler
problem utöver de rent ekonomiska. Det kan handla om
missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet, vilket bidrar
till en än mer utsatt situation för barnen. Konsekvensen
blir annars att det bara är symtomen som behandlas,
och inte orsakerna.
Vi har mycket att vara stolta över när det gäller barns
rättigheter, utbildning och livsförutsättningar i Sverige.
Inkomsterna ökar i samtliga grupper och Sverige har
idag den lägsta andelen barn och ungdomar i hela Europa som lever i låg materiell standard. Samtidigt kan
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vi inte slå oss till ro. Det har alltid funnits barn i Sverige
som varit utsatta på olika sätt, så också idag. Klassresan
har för många börjat i skolan. Tack vare kunskaperna
i skolan har de lyft sig till nya utbildningsnivåer som
ingen tidigare generation fått möjligheten till. Betygen
i årskurs nio har större betydelse för ett barns framtida
utveckling än socioekonomisk bakgrund. Forskning
visar också att risken för att ett barn ska växa upp i fattigdom minskar från 51 procent till 17 procent om minst
en förälder har genomförd gymnasieutbildning. Skolan
gör skillnad. Därför måste vi arbeta för att fler barn ska
få möjlighet till bästa möjliga skola. Skolan får aldrig
ge upp hoppet om ett barn. Inget barn ska mötas med
likgiltighet eller låga ambitioner.
Samhällets ansvar är att ge alla barn lika förutsättningar
att förverkliga sina drömmar. Att på olika sätt utjämna
de skilda förutsättningar som kommer av barns olika
bakgrund, uppväxt och föräldrar. Det innebär att ansvaret
delas av många. För mig som representerar en kommun
ser jag det som att vi kan göra mycket, som sommarjobb
till de barn vars föräldrar inte har ett arbete att gå till
och kolloverksamhet under sommaren och kostnadsfria
aktiviteter under loven. Men viktigast av allt är en bra
skola för alla och att fler går från bidrag till jobb. För
alla behövs i vårt framtida Sverige.

Anna König Jerlmyr
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Behrang Miri

42

Ålder

30 år.

Barn

En dotter, fem år.

Nu

Rappare, programledare, föreläsare,
skribent och samhällsdebattör.

Tidigare

Grundare av RGRA – Rörelsen Gatans
Röst och Ansikte – en ungdomsrörelse
i Malmös olika miljonprogramsområden
med fokus på kultur och media.

M

ånga barn i vårt land upplever en social utsatthet
idag. Samhället har blivit råare, klyftorna ökar
och segregationen mellan olika bostadsområden är mer
tydlig än någonsin. Alienationen och frustrationen riskerar att kanaliseras på olika destruktiva sätt. Men det är
aldrig ungdomarna som är problemet. Problemet är att
samhället har negligerat dem och fått dem att känna sig
som en belastning, i stället för att se dem som en tillgång.
De ökande samhällsklyftorna och boendesegregationen
bidrar till att en grupp människor hamnar och lever i ett
”innanförskap” och en annan grupp hamnar ”utanför”.
Det skapar ett ”vi och dem”. De som lever i ”innanförskapet” måste inse sina privilegier och samtidigt måste
vi förändra och ta bort de strukturer som är hämmande,
diskriminerade och marginaliserar människor så att de
hamnar ”utanför”.

” De som lever i ”innanförskapet” måste
inse sina privilegier.”
Ändå verkar många tycka att de som upplever denna
utsatthet borde ”ta sig i kragen” och göra något åt sin
situation. Sådana kommentarer och analyser saknar insikt
i hur makt funkar. Tyvärr handlar det i många fall om
att man inte vill se eller förstå de problem, trösklar och
strukturer som ungdomarna möter och som påverkar
deras vardag.
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Om du konstant nekas tillträde till en klubb. Om du
ständigt blir nekad arbetsintervjuer på grund av att du
har ”fel” efternamn eller bor i ”fel” område. Om du
kämpar och ingenting ändå går din väg så ger du upp
till sist. Det är där hopplösheten kommer in i bilden − så
funkar det för de flesta människor.
Frustrationen växer bland de unga som lever i ”utanförskapet”. När jag frågar ungdomarna varför de är så
frustrerade så visar det sig ofta att det är första gången
de fått den frågan. Istället för att prata direkt med dem
och fråga varför, dömer folk dem i förväg. De känner sig
diskriminerade och reducerade till stereotypa uppfattningar om dem som ungdomar från förorten. De berättar
för mig om sina erfarenheter; om att de är kritiska till hur
poliser de mött på fältet behandlat dem och om hur de
varje gång de lämnar sitt område blir kroppsvisiterade.
Samtidigt finns det en tydlig kraft hos många av de
barn jag möter i miljonprogramsområdena – de vill ha
tolkningsföreträde, berätta om sin situation och göra sin
egen samhällsanalys. Alla vuxna bär ansvar för att barn
och unga ska känna sig betydelsefulla. De är en tillgång
och vi borde lyssna på vad de har att säga. De ska få
möjlighet att själva vara med och påverka, agera och äga
processen framåt. Ordet ”pedagog” kan översättas med
”att gå bredvid”. Vi ska gå bredvid barnen, koordinera
processen, tillhandahålla och hjälpa dem att hitta verktygen som de behöver. Ungdomarna vill ha makt över
sina liv istället för att i många fall känna sig maktlösa.
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Skolan är det område i samhället som kan göra stor skillnad. Insatser i skolan kommer alla barn till del, oavsett
bakgrund. Anställ fler lärare, fler fritidspedagoger och
speciallärare och ta in hela världen i undervisningen!
Barn ska känna att deras ursprung och historia finns
representerade i undervisningen. Mer konkreta åtgärder
är en läxfri skola och att barnen erbjuds frukost innan
skoltid. Det är svårt för en ensamstående och dubbelarbetande mamma med tre barn att hinna med att
hjälpa alla barnen med läxorna. Och frukosten är ett
enkelt och effektivt sätt att få barnen att må bättre och
åstadkomma mer i skolan. Många barn idag kommer
från hem där tillgång till frukost inte är en självklarhet.

”Det är inte ditt fel. Det är aldrig barnens fel.”

Kulturen är ett annat område som inte är tillgängligt för
alla i dag, men en viktig del för att förstå sin omvärld
och finna kanaler för att sätta ord på sina känslor. Kultur
och folkbildning går hand i hand. Jag vill se en avgiftsfri
kommunal musik- och kulturskola, och fler kreativa
mötesplatser för alla barn. Kultur är en bra ingång och
kommunikationskanal för att nå barn och unga. Det vet
jag av egen erfarenhet från den hiphop-verksamhet jag
har varit med om att driva.
Våra politiska makthavare måste också ta tag i de strukturella problemen – bekämpa segregation och den ojämna
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makt- och resursfördelningen. Satsa på att bygga flera
billiga hyresrätter och sluta att sälja ut allmännyttan.
Många grupper finns inte representerade i alla instanser
i dagens samhälle. Ingen för deras talan, ingen förstår
den verklighet de lever i och de får inte möjligheten att
driva sina egna frågor. Då är det lätt att vända samhället
ryggen. Det är viktigt att människor får makt över sina
liv och makt att påverka sina och andras liv.
Jag har ett budskap till de barn och unga som känner
en frustration:
Det är inte ditt fel. Det är aldrig barnens fel. Det är vi
vuxna som bär ansvaret för det du upplever och det är
vår skyldighet att tillsammans med er göra något åt det.

Behrang Miri
Text: Titti Hildebrand
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Maria Ludvigsson
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Ålder

42 år.

Barn

Nej.

Nu

Ledarskribent Svenska Dagbladet.

Tidigare

Kommunikatör, Svenskt Näringsliv,
konsult JKL, Policy Manager Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren.

D

et sägs ofta, lite slängigt, att barns lycka ligger i
föräldrarnas händer. När föräldrarna är lyckliga,
är barnen det också. Kanske missbrukas uttrycket ibland,
när föräldrar vill rättfärdiga val som uteslutande handlar
om dem själva och deras behov och viljor. Inte egentligen om barnen.
Men i allt väsentligt är det sant. Som små är vi så beroende
av dem som ska ta hand om oss att vårt liv bokstavligen
ligger i deras händer. När de är lyckliga lär vi att livet
håller och att vi vågar tro på det.
De som ombeds beskriva ljusa barndomsminnen, väljer
uteslutande stunder när de vuxna, mamma eller pappa,
varit glada och i ögonhöjd. Personligen minns jag solglittret runt vår lilla motorbåt i sjön Båven som barndomens
allra lyckligaste stunder. Men jag vet att det var mammas
och pappas blickar med sommarlovsglädje i som gjorde
att glittervågorna blev mina och mina syskons.
Även om det emotionella är primärt och det materiella
sekundärt, är en viss materiell standard absolut nödvändig
för varje liv. Fattigdom är det allra svåraste problemet
mänskligheten har att överkomma. Ökat välstånd och
växande rikedom är det enda som botar, varför just
tillväxt och höjd ekonomisk standard för allt fler borde
vara varje biståndsdebatts självklara utgång. Men från
vänstern hörs oftare klander av rikedom än av fattigdom.
Det yttersta armodet är det vi inte kan ta oss ur. Den
permanenta fattigdomen. Därför är ett samhälles sociala
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rörlighet nyckeln till såväl materiellt som emotionellt
välstånd. Det vill säga varje människas rätt och möjlighet att påverka sin egen situation; den grundläggande
förutsättningen för det goda livet: Att din vilja och ansträngning alltid spelar roll.

”Det yttersta armodet är det vi inte kan ta oss ur.”
När barnfattigdom mäts, görs det på olika sätt. Dels ser
man till den absoluta ekonomiska nivån, det vill säga
hur många kronor varje barn har att leva för per dag.
Dels mäter man den relativa fattigdomen, det vill säga
jämförelsen med andra barn. Det paradoxala med den
senare formen är att andras framgång blir din och dina
käras olycka. Enda sättet att behålla en viss ekonomisk
standard är att alla bibehåller sina positioner.
För vänstern är den relativa fattigdomen ett stort bekymmer. Ökande skillnader mellan människor bekämpas
även om de innebär att de sämst ställda får det bättre.
Det är viktigare att många hålls på samma nivå än att
de som är längst ner får klättra.
En liberal utgångspunkt är att skillnader och rörlighet är
av varandra beroende. De förutsätter varandra. Och det
öppna samhället som möjliggör vad man traditionellt
kallar klassresor, är inte homogent. Den som bara talar
om relativ fattigdom och inte beaktar dynamiken i varje
mänsklig situation, kommer heller inte att upptäcka och
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förstå rörlighetens välsignelse.
Enligt nationalekonom Andreas Bergh lever vart femte
barn i Sverige någon gång i relativ fattigdom (vilket
motsvarar under 60 procent av medianen.) Statiskt sett
betyder det att 20 procent av alla barn alltid är fattiga.
Men av dessa barn är det bara två procent som ännu
lever i fattigdom efter sju år eller längre. Gruppen är
inte konstant eller statisk.
Det betyder att arvet går att påverka, att det finns effektiva skyddsfaktorer. Och bland dem är skolresultatet det
absolut viktigaste. Inget har sådan betydelse för barn och
ungas chans att röra sig längre än den egna bakgrunden
initialt tillät, än en bra skola och fokus på skolarbetet.
Bergh har i sin forskning också funnit att familjestrukturen, det vill säga antal syskon, föräldrars ålder eller
om de är ensamstående, alls inte är det som avgör hur
ett barn klarar sig i skolan. Avgörande och av enskilt
störst betydelse är hur mycket föräldrar bryr sig om hur
det går i skolan. En bra skola och engagerade elever
kan förändra allt.
Så låt oss släppa den påfrestande besattheten av olikhet
och i stället fokusera på dem som mest behöver hjälp.
Utjämning har inget egenvärde, men det har människans
inre förmåga till rörelsen. Det ska spela roll att du är du.
Även om grundläggande ekonomisk trygghet är en förutsättning för det goda livet är det långt ifrån tillräckligt.
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”Tillit och självförtroende är oskattbara värden
som vuxenvärlden såväl kan bygga som utplåna.”
Tillit och självförtroende är oskattbara värden som
vuxenvärlden såväl kan bygga som utplåna. En värld
där vuxna inte vågar stå för något, eller är vilsnare än
de barn som de har anförtrotts, danar inte trygga barn
och unga. Det måste finnas något fast att luta sig mot
och varje fråga om varför och vad är meningen, måste
få ett tydligare svar än bara en undfallande motfråga.
Vuxna med inre kompass kultiveras varken på marknaden eller i den politiska sfären. Kompassen blir verklig
i den sfär som kallas civilsamhället. Inom de frivilliga
gemenskaperna.
Åter till båten på Båven. Där fanns en kompass för att
finna fram och den gav fullständig tillit och lugn. Jag
låg ofta och sov i fören i båten, och det hände att jag
väcktes av mötande båtars svallvågor. Trots ytlig kunskap om sjölivets vedermödor hade jag hört talas om
sjösjuka och undrade bekymrat mellan vågorna om man
rent av blev sjösjuk av sådan sjögång. Pappa svarade
betryggande att det inte var någon överhängande fara,
varpå jag lugnt sov vidare. Kompasser, såväl yttre som
inre, och tillit hör ihop.

Maria Ludvigsson
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Nima Sanandaji
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Ålder

33 år.

Barn

Inga.

Nu

Fristående skribent och analytiker.

Tidigare

Teknologie doktor i polymerteknik
vid KTH¸ skrivit olika rapporter
och böcker för svenska
och internationella
organisationer.

U

nder senare år har Rädda Barnen förtjänstfullt lyft
fram att många barn i Sverige lever i ekonomisk
utsatthet. Inte minst gäller det för barnen med utländskt
ursprung. Hela 36 procent av de barn vars båda föräldrar är födda utomlands växer upp i familjer som förlitar
sig på låga inkomster eller försörjningsstöd; det vill
säga Rädda Barnens definition av barnfattigdom. Det
kan jämföras med knappt sex procent av de barn vars
båda föräldrar är födda i Sverige. Trots att personer
med utländsk bakgrund utgör en minoritet av Sveriges
befolkning finns en klar majoritet av de fattiga barnen
i denna grupp.
Vissa argumenterar att begreppet fattigdom inte är relevant i en svensk kontext. Barnen som räknas till fattiga
i Rädda Barnens index har i regel mat på bordet och
tillgång till skattefinansierad utbildning. Inte kan väl
de räknas som fattiga? Men fattigdom existerar mycket
riktigt i Sverige, både ekonomiskt och socialt. Kritikerna
till begreppet barnfattigdom har skäl att ta till sig Nobelpristagaren Robert Fogels idéer.
Fogel har förklarat att den traditionella teoribildningen
om fattigdom går ut på att vissa saknar tak över huvudet och inte har möjlighet att utbilda sig, äta sig mätta
varje dag och få vård vid behov. I vissa samhällen finns
kastsystem som stoppar social mobilitet. Välfärdsstater,
liksom välfärdsorganisationer inom det civila samhället, har byggts upp för att verka mot dessa traditionella
fattigdomsfällor. Förhoppningen har historiskt varit att
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fattigdomen skulle försvinna när alla väl fick tillgång
till välfärdstjänster och sociala skyddsnät. Men riktigt så
långt har vi inte kommit. Fortfarande existerar fattigdom,
även i Sverige där nära varannan krona i ekonomin
används för att försörja en offentlig sektor med höga
välfärdsambitioner. Hur kan vi förklara att fattigdomen
har bestått?
En förklaring som Fogel ger är att fattigdom inte bara
är materiell, utan också har en ”anda”. Detta bottnar i
viktiga resurser som överförs från vuxna till barn men
som inte kan kvantifieras på samma sätt som ekonomiska
resurser. Exempel på detta är självrespekt, gemenskap
med och ansvar för andra, en tilltro till möjligheterna
i samhället och en törst efter kunskap. Detta är sådant
som varken kan köpas eller säljas, men som spelar en
avgörande roll för livschanser.
Ungdomars möjligheter att ta till sig dessa resurser beror
mycket på uppväxtmiljön. Det är helt enkelt svårare att
ha en hoppfull inställning till ett gott liv om de flesta
vuxna i ens närhet lever i utanförskap. Ungdomar som
går i stökiga skolor ges svaga förutsättningar att bygga
upp kunskap, arbetsetik och självförtroende. De som
tidigt möter diskriminering och ren rasism kan få med
sig bilden att det inte är lönt att anstränga sig, eftersom
deras kompetens ändå inte kommer att värderas.
Diskussionen om barns ekonomiska utsatthet är relevant
eftersom en betydande grupp unga växer upp i familjer
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som inte har det bra ställt ekonomiskt. Den vardagslyx
som många andra familjer är vana vid idag lyser med sin
frånvaro. Minst lika viktigt är att ekonomiskt utanförskap
sammanhör med social marginalisering, vilket i sin tur
påverkar ungdomarnas framtida livschanser.
Hur kan vi då främja ett socialt lyft? En läxa som historien
lärt oss är att föräldrarnas situation på arbetsmarknaden
spelar en viktig roll. När föräldrarna kommer i arbete
ökar barnens möjligheter att själva klara sig väl i livet.
Skolans roll är också avgörande. Ungdomar som växer
upp i ekonomisk utsatthet och saknar förutsättningar
att få sina första arbeten via föräldrarnas kontaktnät
kämpar redan i uppförsbacke. Om de dessutom går i
misslyckade skolor stängs effektivt dörren för många.
När fattigdomen på detta sätt fortplantas från generation
till generation uppstår en omfattande mänsklig kostnad,
men också en ren samhällsekonomisk förlust. Det finns
därför goda skäl att verka för att minska på barns sociala
och ekonomiska utsatthet. Förbättrade förutsättningar
för en jobbskapande arbetsmarknad och ett lyft för
framförallt de mest marginaliserade skolorna är två sätt
att närma sig det målet.
Referenser
Blank R.M. (2002), ”Evaluating welfare reform in the United States”. Journal of Economic
Literature, 40;4:1105-1166.
Rädda Barnen (2013). ”Barnfattigdom i Sverige, årsrapport 2013”.
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Varje barns rätt
till den levnadsstandard som krävs
för dess utveckling
- Faktabakgrund
All Rädda Barnens verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. En grundläggande princip
i konventionen är att alla rättigheter ska erkännas varje
barn utan åtskillnad, oavsett orsak. En annan artikel
säger att varje barn har rätt till den levnadsstandard som
krävs för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling. Det handlar om pengar, mat och
bostad, men även om möjligheter till socialt deltagande,
aktiv fritid och möjligheten att kunna delta i alla skolans
aktiviteter. Och inte minst, att kunna drömma och få tro
att drömmarna kan bli verklighet.

Barnfattigdom i ett rikt land
I Sverige har det stora flertalet fått det bättre ställt ekonomiskt under många år. Vi är sammantaget rikare än
någonsin i Sverige. Det betyder att vi har stora möjligheter
att stötta dem som inte fått del av denna välståndsökning. I Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att
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barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det
handlar oftare om att inte ha samma möjligheter som
de flesta barn har i Sverige i dag, till exempel att delta
i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller
idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna köpa
mediciner eller glasögon, åka bort på sommarlovet eller
följa med på skolresan. Fattigdom är med detta synsätt
ett relativt begrepp, som innebär att människor med
knappa ekonomiska resurser är fattiga i jämförelse med
den stora majoriteten i samhället. Att växa upp under
ekonomiskt knappa omständigheter formar ett barns
självbild och uppfattning om sina möjligheter och sin
plats i samhället, och kan av sådana anledningar leda
till ett socialt och ekonomiskt utanförskap.
Det finns andra dimensioner av fattigdom än den rent
ekonomiska. Barns påverkas också av faktorer som föräldrars oro för ekonomin och osäkerhet kring boende
och livssituation. Brist på pengar kan leda till att familjens
beroende av andra ökar. Utsatta familjer behöver ofta
ta hjälp från samhälle, släkt eller vänner vilket kan leda
till känslor av otillräcklighet och skam.
En dimension av ekonomisk utsatthet som blivit tydlig
de senaste åren är ett mer och mer segregerat boende,
vilket hos de boende bidrar till en kollektiv känsla av
fattigdom och i att ha blivit övergivna av majoritetssamhället. Den här utvecklingen, som länge varit tydlig
i storstädernas miljonprogramsområden och som även
inkluderar ökad trångboddhet och utarmad samhälls-
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service, syns nu även i utsatta bostadsområden i mellanstora och mindre samhällen.
Rädda Barnen har sedan år 2002 genomfört studier
som speglar förändringar i barns ekonomiska utsatthet
i Sverige.
Andel barn i hushåll med försörjningsstöd och/eller med
låg inkomststandard under åren 1991-2011 (%).
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Rädda Barnens definition av barnfattigdom bygger på två delmått:
barn i familjer med så kallad låg inkomststandard enligt SCB och barn
i familjer med försörjningsstöd.

Rädda Barnens årsrapporter visar på stora skillnader i
ekonomiska villkor mellan olika grupper av barn och
mellan kommuner och stadsdelar. Sveriges största städer,
Stockholm, Göteborg och Malmö har haft en särställning
med mycket höga andelar barn i ekonomisk utsatthet.
Här finns även mycket stora ekonomiska skillnader inom
städerna med en barnfattigdom på över 50 procent i de
fattigaste stadsdelarna.
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Sverige hade fram till 1990-talets ekonomiska kris en
relativt jämn inkomstfördelning, men under och efter
krisen etablerades ett nytt mönster med vidgade ekonomiska skillnader mellan de fattigaste och de rikaste
hushållen. Det ökade välståndet under 1990-talet och
framåt har inte kommit alla barnfamiljer till del. I synnerhet
är det barn i familjer med utländsk bakgrund och barn
till ensamstående föräldrar som halkat efter och inte fått
del av det ökade välståndet. De ekonomiska skillnaderna
har fortsatt att öka under 2000-talet.

Lästips:
På Marginalen
– vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken,
Rädda Barnen, 2013
På Dagordningen
– reportage om lokala insatser mot barnfattigdom,
Rädda Barnen, 2013

För mer fakta och information samt årsrapporter,
se www.raddabarnen.se/barnfattigdom.

Barnfattigdom är en fråga som berör och upprör. Sedan 2002
har Rädda Barnen årligen tagit fram rapporter över hur det
ser ut för barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Vi
har också tittat på vad som händer med barn som befinner
sig i eller har levt i utanförskap.
I den här antologin har vi bett politiker och debattörer, men
också personer som vuxit upp i socioekonomisk utsatthet, att
reflektera och dela sin tankar om hur vi kan bryta barnfattigdomen.
Här möter du Tobias Baudin, Anna König Jerlmyr, Behrang Miri,
Maria Ludvigsson, Nima Sanandaji, Kristoffer Johansson och
Jackie Ferm, som alla ger sin personliga syn på saken. Dessutom
svarar barnminister Maria Larsson (KD) och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på frågor om hur Sverige
ska agera mot barns ekonomiska utsatthet. Alla vill de bryta
utanförskapet men hur vägen dit ser ut har de olika syn på.

