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Rädda Barnens uppmaning inför
valrörelsen: kraftsamla kring tidiga
insatser

Under helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för verksamhetskonferens
i Norrköping. Deltagarna på plats antog följande uttalande:

Rädda Barnen möter dagligen barn som lever i en situation präglad av
otrygghet och utsatthet. En vardag som på olika sätt domineras av våld,
övergrepp och sociala missförhållanden. Här ser vi hur politiken trots att
mycket har gjorts, ändå har mycket kvar att göra. Vi saknar tydliga och
långtgående förslag på hur samhället tidigare kan komma in med insatser.



Vi vill peka på samhällets yttersta ansvar för dessa barn – inte bara för att
skydda barn som farit illa, begått ett brott eller lever i störst utsatthet utan
även arbeta förebyggande och med fokus på skyddsfaktorer i ett barns liv.
Idag är revorna i välfärdsnätet alldeles för stora.

Vidare är det ett problem att det sker ingripandebeslut om barns vård, skydd
och stöd utan att barn fått vare sig information eller möjlighet att uttala sig.
Det är viktigt att barn som är föremål för samhällets insatser har en möjlighet
att påverka sin situation.

Vi riktar en skarp uppmaning till statsministerkandidaterna Magdalena Andersson
(S) och Ulf Kristersson (M): ägna nästa mandatperiod åt att kraftsamla kring tidiga
insatser med ett stärkt barnrättsperspektiv för de barn som lever i allra störst
utsatthet.

Rädda Barnen kräver:

• Tidiga, ändamålsenliga insatser inom socialtjänst, skola, förskola,
fritids och kulturverksamhet samt hälso-sjukvården. Centralt är
också att myndigheter samverkar och att enskilda insatser sker
som en del av en större helhet.

• Ökad kompetens hos vuxna som möter unga barn kring
riskfaktorer för att barn utsätts för våld och försummelse – samt
riskfaktorer för att barn utsätter andra för våld.

• Ett stärkt barnrättsperspektiv genom ökade krav på att barn ska
få anpassad information, få komma till tals, få vara delaktiga och
ha inflytande över sitt liv.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
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