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statsrådet

Till

Anna

Hedborg

Genom

beslut den 9 april

chefen

för Socialdepartementet,

1992 bemyndigade

dåvarande

regeringen

statsrådet

Bengt

Westerberg,

att
S
1992:06
med
interdepartemental
beredningsgrupp
en
uppdrag att förbereda den svenska insatsen för genomförandet
av
Internationella
Förenta Nationemas
1994 dir.
1992:56.
Familjeår

tillkalla

överlämnade

Beredningsgruppen
plan för Sveriges
beslutade
gruppens
svenska

chefen

medverkan

1993 en handlingsDen 6 april 1993

för Socialdepartementet

mandat

att förlänga beredningsatt svara för genomförandet
av de
med handlingsplanens
riktlinjer.

med uppdrag

insatserna

Kommittén

den 24 mars
familjeår.

i FN:s

i enlighet

antog i samband

härmed

namnet

Kommittén

för FN:s

familjeår.
Den

beslutade

januari

27

dir.1994:l4

uppdrogs

varvid

regeringen

om tilläggsdirektiv
att fördela anvisade
i enlighet med regeringens beslut den
kommittén

medel ur Allmänna arvsfonden
2 december 1993. Samtidigt preciserades

kommitténs

ansvar som
och internationella
organ för Sveriges nationella
i FN:s familjeår.
insatser med anledning av Sveriges medverkan
Kommitténs
bl.a. till Sveriges
mandat har därefter, med hänvisning
samordnande

internationella
1995, förlängts
I kommitténs

engagemang,
genom
till den 31 december
arbete

statssekreteraren
1992-06-04
nuvarande

har

deltagit

generaldirektör

mentet t.o.m.
departementet
Eva-Stina

beslut

1995 dir.1995:

1994-02-28,

fr.o.m.

dåvarande
som ordförande
Carl-Anders
Ifvarsson
från

Hultinger,

Gudrun

Antemar,

hovrättsassessom
1994-03-01,

Civildepartementet

t.o.m.

1994-11-10
Som

leda-

Justitiedeparte-

Mats Dahl,

departementsrådet

JustitieLars

1993-03-31,

kanslirådet

fr.o.m.

1993-04-01

Utbildningsdepartementet

departementssekreteraren

den 29 juni

105.

1994-11-09
t.o.m.
samt från och med
statssekreteraren
Ann-Christin
Taubennan.

möter har deltagit hovrättsassessor

Bryntesson,

regeringens

Eva Cederholm-Cars,

Civildepartementet,

departementsrådet
mentsrâdet

Danielson,

Mona

Christina

fr.o.m.

Socialdepartementet

Ethel Wiklund,

1994-03-01.

t.o.m. 1994-02-28,
departementet t.o.m. 1993-03-31,
1992-06-04

Socialdepartementet

Som

vid

Arve-Fares.

Som

omfattat

medel
1995

från

perioder

den
även

Parês.

1993 och 1994 haft sin tyngdpunkt

huvudsakligen

samt viss uppföljning
initierats
inom ramen
for
som
arvsfonden.
Bl.a. har kommittén

uppföljningsinsatser

internationella

av
anvisade

förordnades
Nilsson,

och Nathalie

1995 har verksamheten

utvecklingsverksamhet

den

under

Under

aktiviteter.

Lindén

1992,

forskningsrådet,

arbete har under olika

arbete har under

Kommitténs
i nationella

den 1 november

1993 och Anne-Louise

Anne-Marie

Ulla Cronstedt,

kanslirådet

1993-04-01.

sekreterare

biträdande

1994. I sekretariatets

1 januari

deltagit

Socialdepartementet
deltagit

fr.o.m.

förordnades,

den 1 augusti

Lena Wikström

har

Socialvetenskapliga

avdelningsdirektören
Birgit

Bengt Lidal,

expert

i kommittén

fr.o.m.

forskningsrådet

Socialdepartementet

Som sekreterare

Drangel,

kommunalrådet

1993-04-01,

och departementsrådet

Sören Kindlund,

Louise

sakkunnig

Socialvetenskapliga

1994-01-01.

Social-

Mathsson,

Jon Peter Wieselgren,

kanslirådet

fr.o.m.

Eriksson,

1993-04-01

Bertil

sakkunnig

1993-12-31,

t.o.m.

Socialdepartementet

fr.o.m.

fr.o.m.

Kultur/Arbetsmarknadsdepartementet

Lindqvist,

Eva

departementssekreteraren

deltagit

har

sakkunniga

Som

och departe-

Kultur/Arbetsmarknads-

Lindqvist,

Göran

fr.o.m.

departementet

kanslirådet

Arbetsmarknadsdepartementet

mentssekreteraren

Ut-

departe-

1992-09-11,

Socialdepartementet,

Thorstenson,

Ann Zachrison-Nilsson,

Kipp,

ambassadören

1O,

fr.o.m.

Utrikesdepartementet

Billy

mentsrådet

Catharina

1992-09-

t.o.m.

t.o.m.
Pettersson,

1995-09-13,
t.o.m.
Finansdepartementet

Kashefi,

departementssekreteraren

1993-12-31,

rikesdepartementet

Göran

Gun-Marie

1993-04-01

Bettina

departementssekreteraren
t.o.m.

Socialdepartementet

departementssekreteraren

1993-03-31,

departe-

Socialdepartementet,

Gynnå-Oguz,

Allmänna

genomfört

och

två

dokumenterat

internationella

konferenser.
Kommitténs

operativa

1995. Slutrapporten
och

februari

capsulam
utförts
slutsatser

1996

verksamhet

den 27 februari

1996. Rapporten

till

familjeåret

som bedömts

angelägna

i anslutning

upphörde

den 31 december

sekreterare i januari
av kommitténs
ledamöter
och justerats
per
av kommitténs

har skrivits

redovisar

samt
att föra

vissa

det arbete som
och

erfarenheter

vidare.

Som

separata

från de två internationella

som hållits

rapporterna
under 1995.

Stockholm

den 27 februari

1996

bilagor

bifogas

Ann-Christin

Tauberman

/Birgit

Arve-Parês

konferenser
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1

.

Direktiv

. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den svenska handlingsplanen

Familjen

gränslös
- en
Latin 28 januari

Norra

Seminarier

som arrangerats av kommittén
över projekt som beviljats utvecklingsmedel

Förteckning

Register

resurs. Tankar om FN:s familjeår.
1994. Dokument
1994:2

över inrapporterade

aktiviteter

Nyhetsbrev
Pressmeddelanden

Separata

bilagor

Hearing
Dokument

och familjesplittring
30/9-1/10
om skilsmässor
1994:1 från Kommittén
för FN:s familjeår.

Building

Family

Family,

Gender

1993.

Welfare - Contributions
from a Seminar on
and Welfare policies in the Nordic Countries,
of Nordic Focal Points for the International
Year of

Network
the Family

Reconciling

Work and Family

Proceedings

from

Life — a challenge for Europe
Seminar
organized
by the Swedish Coma
mittee for the International
Year of the Family, Ministry
of
Health and Social Affairs and the Commission
of the
European

Communities

Concilier

Travail

Actes d’un
l’Année

dej pour l ’Europe
et Vie Familiale
— un
séminaire organisé par
Comité Suédois pour

Internationale

Communautés

de

européennes

Famille

et

Commission

des
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Sammanfattning

Genom

en resolution
8 december
1989,

familjeår.

Med

i Förenta

anledning

beredningsgrupp,

knuten

utarbeta

Nationemas

proklamerades

en handlingsplan
nella familjeåret.

generalförsamling

1994

till

ett

den

internationellt

av detta gavs en interdepartemental
Socialdepartementet,
i uppdrag att
för Sveriges medverkan
i det intematiotill

I mars 1993 presenterade beredningsgruppen
sitt förslag och fick
därvid uppdraget att svara för samordningen
av de svenska insatserna vid genomförandet
av handlingsplanen. Gruppen antog i samband
härmed namnet Kommittén
för FN:s familjeår.
Den svenska
Den

handlingsplanen

svenska

handlingsplanen

i målen för
tog sin utgångspunkt
och den inriktning
på socialt förebyggande
åtgärder som utmärker denna.
Familjepolitiken
är sedan lång tid en av hörnstenarna
i svensk
svensk

familjepolitik

välfárdspolitik.

Den bygger
ekonomiskt
stöd och sociala tjänster
för att trygga barns och föräldrars försörjning,
samt insatser för att
integrera barn och föräldrar
i samhällslivet,
bl.a. genom tidiga
åtgärder för att motverka marginalisering
och social utslagning.
Både

statlig

och

samhällsinsatser,

barnhälsovård,

kommunal

verksamhet

såsom barnbidrag,

barnomsorg,

skola,

bygger

föräldraförsäkring,
Skolmåltider,

generella
mödra-

och

Skolhälsovård,

fritidsverksamheter

till

familjen

etc. Dessa insatser utgör viktiga komplement
i omsorgen
om barnen och barns uppväxtmiljöer.

De

erbjuder

kollektiva

skyddsnät

barn och föräldrar

garanterar
socialt utanförskap.
När samhället

runt

den

enskilda

ett grundskydd

mot

familjen
fattigdom

som
och

förändras uppstår efterhand nya villkor och problem
föräldrar
och
barn har att hantera i sin vardag. När problemen
som
delas av många, skapar de så småningom behov
av förändring och
förnyelse i de verksamheter
inrättats.
som

12

Sammanfattning

ske i nära samför att bli effektivt,
verkan med de människor
som berörs. Det måste ha en lokal
de
och utvecklar
och ske i former
förankring
som mobiliserar
förändringsdetta
I
själva.
människorna
resurser som finns nära
viktiga samarbetsparter.
arbete är folkrörelseorganisationer

Förändringsarbete

måste,

För att stimulera dessa organisationer till samarbete kring målen
beslutade Regeringen i december
för den svenska handlingsplanen
till komarvsfonden
medel
1993 att ställa särskilda
ur Allmänna
till
anknytning
med
mitténs förfogande för utvecklingsverksamhet
I samband

handlingsplanen.

svenska

den

härmed

preciserades

för de
och samarbetsorgan
uppgifter
som kontakt1994:14.
Dir.
familjeår
till
FN:s
svenska insatserna i anslutning
mandat har senare förlängts till utgången av år 1995 för
Kommitténs

Kommitténs

vissa uppföljningsinsatser

att tillåta

1995: 105.

Dir.

Detta är de utgångspunkter
som bildat upptakt till Sveriges
Det uppdrag som lades på kommittén
i FN:s familjeår.
medverkan
vid genomförandet
var att
av handlingsplanen

-

—

liv och villkor

verkningar,
samt den svenska familjepolitikens
särskilt
och lokala initiativ,
till utvecklingsarbete
inspirera
samverkansprojekt
som syftar till att stärka samhörigheten
samt förebygga social utslagning,
debatt, samt
erfarenheter till internationell

barn och föräldrar

mellan
-

om familjers

till kunskapsutveckling

stimulera

ut svenska
medel till utvecklingsprojekt

föra

med stöd av medel

fördela

arvsfonden.

Allmänna
Rapportens

innehåll

Kommittén

redovisar

korthet

följande

det arbete som utförts samt de
av detta arbete. Den har i

som dragits

innehåll:

1 redovisar

Kapitel

i denna rapport

och slutsatser

erfarenheter

de svenska utgångspunkterna

samt redogör för rapportens

familjeåret

från

för arbetet

syfte och allmänna

med

upplägg-

ning.
l kapitel

2 redogörs

för de internationella

utgångspunkterna

och

haft i arbetet
inramning
som det svenska familjeåret
i ett globalt
länkar
många
ingått
där
året
inom FN,
som en av
rättigheter.
engagemang för fred och mänskliga
Kapitel 3 redovisar det arbete som utförts i Sverige, dels avlkom-

den globala

mittén,

dels

av vissa

andra

aktörer.

Där

presenteras

även

det

Sammanfattning

informationsmaterial

och de publikationer

som kommittén

tagit

fram.
I kapitel 4 och 5 redovisas

kommitténs internationella
engagemang
i detta. Kapitel 4 sammanfattar
gjorts
de
som
delar av den internationella
debatten som kommittén
haft tillfälle
att
följa dels inom FN, dels på europeisk nivå, samt redovisar
kommitténs
medverkan
i denna debatt. I kapitel
5 presenteras
det
och de erfarenheter

nordiska

samarbete

och slutsatser

Erfarenheter
Kommittén

från

Kommittén

har

familjeårets

På det internationella

planet

att utreda och komma med egna
dock bedömt
det angeläget att

därför

som gjorts under arbetets
6 sina slutsatser vad gäller

i kapitel

verksamhetsområde.

anser kommittén

att Sverige bör engagera sig aktivt för att barns och föräldrars
välfärd sätts i förgrunden
i det internationella
samarbetet på
nordisk,
tions-

att

och global

europeisk

nivå

genom

fortsatt

infonna-

och erfarenhetsutbyte.

På det nationella

-

familjeåret.

de erfarenheter och bedömningar

gång och presenterar
fortsatta instser inom

-

till

det svenska familjåret

har inte haft i uppdrag

åtgärdsförslag.
redovisa

som ägt rum i anslutning

planet

insatser

anser kommittén

bör

vidtas

informationsfärsörjning
och familjeområdet.

longitudinell,

för
att främja
en långsiktig
och kunskapsutveckling
inom barn-

Bl.a. redovisas

demografisk

ett förslag att upprätta en
barndatabas.
Kommittén
pekar

behovet att utveckla befintliga
styrmedel och former
för dialogen mellan forskare och olika brukarintressen
inom

även

barn- och familjeområdet,
-

att den utvecklingsverksamhet

familjeåret

erfarenhetsutbyte,
arbete

i anslutning till
som initierats
i mer långsiktiga program för idé- och
i syfte att få till stånd ett brett förnyelse-

integreras

och en kompetensutveckling
kring barn och föräldrar.

i frågor

som rör lokal

samverkan

Kommittén

socialtjänstens

pekar här bl.a. på skolans,
roller

och

möjligheter

primärvårdens
när

det

gäller

och
att

13

14

Sammanfattning

gemensamt

pedagogiskt

och var for sig utveckla ett förebyggande familjestöd som förenar generella insatser med ambi-

att integrera utsatta barn och föräldrar.
funnit särskilt angelägna
Grupper,
som kommittén

tionen

genom förbyggande

-

isolerade

mammor,
barn som far

samt
föräldrarna
-

ungdomar
beredskap

-

insatser

invandrar-

att nå

är:
osedda

utanförstående

och

illa

konflikter,

av vuxnas
eller åtskilt,
lever tillsammans

pappor
sig

vare

och med dålig
utan stabila vuxenkontakter
för eget framtida föräldraskap,
särskilt isolerade invandoch flyktingfamiljer,

och deras barn, men också de frånskilda
mänfinns
Det
invandrarbakgrund.
med
och
ungdomar
nen
den
speciella
skäl
starka
att uppmärksamma
press som
hit från länder med ett
drabbar familjer
som kommer
rannödrar

språk och en främmande kultur oavsett vad de
har gått igenom innan de kom hit. Utöver de problem som
lever de i de flesta fall
de delar med svenska familjer,

främmande

under

kulturellt

korstryck

grund av sämre information,
för det svenska samhället.
I rapportens sista kapitel
årets motto: Demokratin

och har en större utsatthet
kunskap om och förtroende

lämnas som slutord en erinran
Det ställer
börjar i familjen.

om familje-

oss infor en
uppfordran, inte bara som föräldrar, utan också som medborgare ocn
i ansvaret för att alla barn ska få en god start i livet.
medmänniskor,
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By its resolution
of the United

Family

Nations

IYF.

Minister

44/82 of 8 December

proclaimed

Subsequently,

1989, the General

1994 the International

the Swedish

Government

Assembly
Year

of the

mandated

the

of Health and Social Affairs

to call upon an interministerial
committee
preparatory
to elaborate a Plan of Action for the Swedish
the International
participation
Year of the Family.
The Swedish plan
After

of Action

presenting

March 1993, the preparaa Draft Plan of Action,
tory committee was mandated to monitor the implementation
of the
Swedish plan of action for the IYF. The committee
adopted the
name of the Swedish Committee
on the International
Family Kommittén
for FN:s familjeår.
The

Swedish

Year

of the

plan of action

started out from the objectives
of
and the stress on preventive measures that
a hallmark of this policy. Family policy has for a long time been one
of the comerstones
of Swedish
welfare
based on
policy.
economic
support and social services to ensure the economic
subSwedish

family

sistance

of children

policy

and parents, and on measures aiming at inteand parents into social life, e.g. by measures that
and social exclusion.
marginalization

grating all children
counteract
Swedish

family policy schemes, both national and local, are
based on general benefits such as child allowances,
parental insurance, preventive
maternal and child health care, child care
primarily

and education,

important

and protection
children

family

school meals, leisure activites.

subsidiary

functions,

of children,

These measures have
families
the care
into the environments
which

supplementing

looking

grow up. They offer common
and offer children
and parents
and social exclusion.

poverty
As society undergoes

safety
basic

nets around each
protection
against

changes, new conditions
and new problems
to be handled by parents and children appear
everyday life. When
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are shared by many people, they gradually create a
existing benefits and services.
need for change and renewal
of social prosuccessful,
be
order
In
to
any implementation

these problems

with the people
grammes must be developped in close collaboration
have
concemed.
Operations of renewal therefore
to be locally
anchored and must take on forms that mobilize and develop existing

organisations
local resources. In these processes non govemmental
therfore
important
often play an active part. They are
NGOs
of processes of social change.
partners for the monitoring
In order to promote
tion of the Swedish

the participation

of NGOs

the implementa-

plan of action

for the IYF,

the Government

on 2 December 1993 to allocate special funding out of the
for
Fund, to be disposed of by the Committee
Swedish Inheritance
projects related to the Swedish plan of action
funding development

decided,

At the same time the mission of the Committee
as Focal
by new
Point for the IYF was given a more precise wording
directivesDir.
1994: 14. The mandate of the Committee
was later
prolonged until the end of 1995, in order to allow certain follow up
for the IYF.

These are the prerequisites that formed the
the IYF.
framework
for the Swedish participation
of the plan of
the implementation
The task of the Committee
1995: 105.

activitiesDir

action

-

was to
the development

stimulate

conditions

and

development

work

and family

about family life
of new knowledge
about the impact of Swedish family

policy,
-

promote

and local initiatives,

especially

joint

aiming to strengthen the bonds between children and
and
to prevent social exclusion,
parents
debate,
the international
Swedish experiences
forward
bring
projects,

-

and
-

grants from the
development projects.

allocate

Swedish

Inheritance

Fund

towards

Content of the report
In this report the committee
by the Swedish Committee
and of the experiences

gives an account of the work carried out
of the Family
on the InternationalYear
drawn from this work. The
and conclusions

as follows:
background
1 gives an account of the Swedish
Chapter
presents the aim and general feature of the report.

content

shortly

and

English

2 presents the international
framework
within the United Nations,
effort

a global

links

out of many
rights.

and the global

background

Chapter

Summary

where the IYF constituted

one
peace and human

to promote

Sweden, by
3 gives an account of the work carried out
the Comoutside
major
and by some of the
the Committee
actors
produced by the
also contains a report on the documents
mittee.
support
Committee and on publications that have received financial

Chapter

from the Committee.
activities
in which the
4 and 5 reports on the international
and on the insights that they have
has been involved
Committee
debate
produced. Chapter 4 resumes those parts of the international

Chapter

that the committee

has been able to follow within the United Nations
also given of the contributions
level. An account

and at European
made by the committee
nordic

this

Chapter

debate.

that has taken

collaboration

place within

5 reports on the
the context of the

IYF.
Conclusions

the International

from the Swedish experiences

Year

of the Family
The task of the Committee

nor to propose
was not to investigate
deemed
important
has, however,
to give
measures. The Committee
work.
an account of the experiences and conclusions made along the
with
therefore, the Committee
In chapter
presents its conclusions

regard to continued

—

Sweden

bring

should

child

international

ground

of the comittee

and parental

cooperation,

and experiences

information

of the IYF.

the point of view

level,

At international

the realm

initiatives

welfare to the foreexchange

by continued

at Nordic,

that

European

of

and global

levels.
At national

the point of View of the committee

level,

— measures

should

be taken

to promote

information and scientific knowledge
and families.

possibility
on children.

The committee

of establishing

discusses

a longitudinal

long-term
the domain
among

supply

of

of children

other things

demographic

also points at the need to develop

that

the

data base

existing

means
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and forms

for monitoring

different

the dialogue

interests

between

researchers

the field of children

and

and families.

consumer
the development projects that have been initiated during the IYF
should be integrated into long-term programmes for the exchange

—

of experiences
and new ideas,
with regard to local
Competence
children and families. The committee
the roles
social

order to promote
a wide
cooperation
of
support
stresses among other things

and potentialities

of school, primary health care and
each one separately and
joint efforts, when
preventive
and educational
to developing
support to
combining general measures with an aim to integrate
and parents living
precarious circumstances.

services,

comes
families,
children

The committee

has found

develop and implement

to be particularly

preventive

important

measures addressing

to
the follo-

wing groups:
isolated mothers,

fathers and children that
outcast and invisible
are affected by unresolved conflicts beteween parents, either they
live together or not,
youth lacking stable relations
with grown-ups
and adequate

—

-

for future

preparation

immigrant

-

mothers

parenthood,

and refugee families,
and their

children,

particularly
but

also

the

isolated

separated

immigrant
men

and

second generation

immigrant youth. There are strong reasons to
having a foreign
pay attention to the stress to which families,
language and a foreign cultural background, are exposed when
arriving
Sweden, irrespective of what they have lived through
before coming here. In addition to their personal history and the
family

problems

that they share with ordinary

Swedish

families,

families arriving
Sweden today are
exposed to pressures from conflicting
value systems and suffer
the majority

of immigrant

furthermore

from

tion,

specific

lack of knowledge

due to lack of informavulnerability
and lack of confidence
the Swedish

society.
In the last chapter of the report,
given: Building
the smallest
This

a reminder
democracy

of the motto of the year
at the heart of society.

a motto that holds us responsible, not only as parents but also
as fellow citizens and social partners, for giving all children a good
life.
start

l

Inledning

1.1

Uppdraget

1992 inrättade

Den 9 april

över hela

i blickfånget

villkor

1994 ställdes familjen och familjens
Året var ett internationellt
världen.
resolution
i FN:s generalförsamling

beslutat genom en
den 8 december 1989.

familjeår,
44/82

den svenska

med anledning

regeringen

med uppgift att
beredningsgrupp,
av detta en interdepartemental
för Sveriges medverkan
utarbeta en handlingsplan och organisation
S 1992:06, dir.1992:56.
familjeâret
i det internationella

Beredningsgruppen

för Sveriges

handlingsplan

den 24 mars 1993 ett förslag till
Statsrådet
medverkan
i FN:s familjeår.

överlämnade

och chefen

för Socialdepartementet

uppdra

beredningsgruppen

enlighet

med de mål och riktlinjer

den 6 april

beslutade

Sveriges

samordna

att

1993 att
i

insatser

som föreslagits i handlingsplanen.
för
antog i samband härmed namnet Kommittén

Beredningsgruppen
FN:s familjeår.
Den

27 januari

1994: 14,

varvid

samordningsansvar
med

samverkan

-

stimulera

till

-

uppmuntra

till

följande:

enligt

med
som kontaktorgan
Kommittén
skall i
insatserna.

fungera

för de svenska

myndigheter

organisationer

och

till

rapportera

arbetar

som rör familjen

kunskapsutveckling
i dagens svenska
initiativ

och debatt

om familjevillkor

samhälle,

och utvecklingsarbete,

att svenska

erfarenheter

särskilt

förs ut till

debatt,
-

som

som syftar till att förebygga social utslagning,
arvsfonden
fördela anvisade medel ur Allmänna
regeringens beslut den 2 december 1993,
medverka

Dir.

tilläggsdirektiv

kommittén

preciserades

uppdraget

med frågor

och livsformer
-

erhöll

skall under familjeâret

Kommittén

långsiktigt

1994

till FN om familjeâret

i Sverige

samt

insatser

i enlighet

med

internationell
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i

-

samverkan

med

fmansierande

forskningsinstitutioner
stimulera

organ

samarbete

inom

familjepolitikens

Den 29 juni

1995

förlängdes

31 december

åtaganden

Dir.

1.2

med

forsknings-

forsknings-

område.

kommitténs

hänsyn

och

internationellt

till

mandatperiod

kommitténs

till

den

internationella

1995: 105.

Rapportens

De svenska

sakligen

1995

till

insatserna

omfattat

innehåll

i anslutning

till

FN:s

familjeår

har huvud-

informationsinsatser

av olika slag. Kommitténs
uppgift har varit att verka som katalysator för kunskapsutveckling
och lokala utvecklingsinsatser,
med inriktning
på familjelivets
villkor
i dagens samhälle.
I denna rapport redovisas det arbete som utförts inom ramen för
den svenska handlingsplanen
och de erfarenheter
som gjorts under
arbetets gång. Rapportens främsta syfte är att orientera
om olika
initiativ
och
dokument
tagits
tillkommit
i
till
anslutning
som
som

familjeåret,

i förhoppningen

grund för fortsatt

att detta arbete

utvecklingsarbete

ska kunna

tjäna

inom ramen för svensk

som
familje-

politik.
har en inledande

Rapporten

de internationella
bedrivits

av den

kapitel kompletteras
om olika aktiviteter
under kommitténs

uppsummering
överväganden

faktadel

utgângspunktema
svenska

kommittén

den

samt
för FN:s

som redovisar
verksamhet
som

familjeår.

Dessa

av en bilagedel med mer detaljerad information
och informationsmaterial
som givits ut löpande
verksamhetsperiod.
6 innehåller
Kapitel
en

av erfarenheterna
och bedömningar

upp och konsolidera
året.

med 5 kapitel,

de initiativ

från kommitténs

arbete samt vissa
för att följa

om fortsatta insatser
som tagits i anslutning

Till rapporten fogas, i separata bilagor, tre publikationer
fram av kommittén
under arbetets gång.

till

familje-

som tagits

l

FN

i

2

Familjeåret

2.1

Generalförsamlingen

en resolution 44/82
tionella familjeåret.

generalförsamling
i vilken

antog den 8 december 1989
som det interna-

1994 proklamerades

att uppmärksamma
regional och lokal nivå

inbjöds

Medlemsländema

på nationell,
året genom olika aktiviteter
i årets tema, som skulle
med utgångspunkt
värld
och ansvar i en föränderlig
underströk

Resolutionen
Genomförandet
lokal,

regional

ett

familjeår

internationellt
Förenta Nationemas

utlyser

årets

vara

"Familjs

av frivilligt
genom frivilliga

karaktär

av året skulle ske främst
nivå med
och nationell

assistans

viss

resurser

åtagande.
insatser
från

FN-

systemet.
den 14 december 1990
Genom en resolution i Generalförsamlingen
för
RES 45/133 inrättades i början av 1991 en särskild frivilligfond
Medländerna.
främst till de minst utvecklade
biståndsinsatser,
att lämna bidrag till denna samt att inrätta
nationella
nationella
organ och utse samordnare med ansvar för de
i anslutning till familjeåret.
aktiviteterna

inbjöds

lemsländema

2.2

l
l
l

Ett

inrättas

familjeårssekretariat

i

Wien

l
i

Samordningsansvaret

i

lades
familjeåret
av det internationella
för
rådet med FN:s Kommission
sociala
beredande
aktiviteter
sekretariat

for verksamheterna

inom FN med anledning
det Ekonomiska
social

samordningsansvaret
organ. Det operationella
till
förlades
till familjeåret
i anslutning
som inrättades

vid

FN:s

dåvarande

och

utveckling

Center

som
för olika

ett

för

särskilt
social
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i FN

utveckling

och humanitära

dåvarande

chef,

samordnare

Mr

fiågor

Henryk

i Wien,

under

Sokalski,

som

ledning
utsågs

av dess
till FN:s

för familjeåret.

Sekretariatet

fick i uppgift

tera och förmedla

att främja,

stödja, samordna,

dokumen-

information

under familjeåret
om olika aktiviteter
samt att skapa ett nätverk av nationella
samordnare.
Sekretariatets
insatser avsågs bli av begränsad omfattning, med hänsyn till familjeårets karaktär av frivilligt
åtagande. Någon gemensam avslutande
konferens förutsattes
inte och frågan om ett gemensamt
slutdokument lämnades öppen.
Som

led

ett

i förberedelserna

familjeårssekretariat

fyra

ländernas

koordinatorer.

nationella

Nordamerika-regionen
Vid

denna liksom

inför

regionala

konferenser
Konferensen

hölls på Malta
vid de övriga

året

den 26-30

regionala

genomförde
med

FN:s

medlems-

för Europa-

april

och

1993.

konferensema

gjordes

uttalanden

familjens
om vikten av att uppmärksamma
i dagens samhälle. Behovet att se över samstöd till familjerna
och till de individuella
familjemedlemunderströks,
med hänvisning bl.a. till deklarationen
om de

gemensamma
förändrade
situation
hällets

marna
mänskliga

rättigheterna,

kulturella

rättigheter,

politiska

konventionen

rättigheterna,

mot kvinnor
Uttalandet

formuleringar

om skrivningarna
rörande familjers

Frågan

om

familjers
och

sociala
om ekonomiska,
om de medborgerliga

och
och

konventionen

samt konventionen
vid konferensen

diskussioner

2.3

konventionen

en

roll,

mot all form av diskriminering
barnets
rättigheter.
om
Malta
föregicks
av intensiva

rörande
roll,

familjebegreppet

skyldigheter

deklaration

och om

och rättigheter.

om

skyldigheter

rättigheter

Ett förslag

om att FN:s familjeår skulle mynna ut i en gemensam
om familjers roll, skyldigheter och rättigheter har drivits
mycket aktivt, både före, under och efter familjeåret, framför allt
av
frivilligorganisationernas
familjekommitté
i Wien The Vienna
NGO-Committee
on the Family.
deklaration

Den
resolution

20 september
om familjeåret

1993

beslutade

47/23

Generalförsamlingen

7 att anmoda

i en

Generalsekreteraren

Familjeåret

för
i Kommissionen
att inhämta synpunkter från medlemsländerna
till
det
i
anslutning
önskvärdheten
social utveckling
att,
av
om
internationella
familjeåret, utarbeta en deklaration om familjers roll,
skyldigheter och rättigheter.

mening,
att ha inhämtat den svenska familjeårskommitténs
utarbeta
avstånd
från
förslaget
svenska
regeringen
den
att
en
tog
om
till familjebegreppets
bl.a. med hänvisning
sådan deklaration,
Efter

mångtydighet

samt det angelägna i att koncentrera ansträngningarna
konvenoch utvecklingen
av de internationella
särskilt
FN:s konvention
redan finns,
om barnets

på genomförandet
tioner

som
rättigheter.

49:e session hösten 1994 ägnades två

Under Generalförsamlingens

Eftersom
frågan om en
åt en konferens
om familjeåret.
väcktes
inget förslag
vunnit
allmänt
gehör,
inte
familjedeklaration
fortsatte
dock
i Wien
härom vid denna konferens. NGO-kommittén

dagar

i olika

fora, liksom

att driva

frågan

program

för uppföljningen

2.4

Frågan

Inför överläggningama

om

även frågan

om ett handlings-

av familjeåret.

internationell

uppföljning

som skulle äga
om familjeårets uppföljning,
i New York i april 1995,
för social utveckling

rum i Kommissionen
anordnade FN:s familjeårssekretariat,

i samarbete

med Slovakiens

nationella
för medlemsländemas
en global konferens
där
februari
frågan
1995,
den 4-7
i Bratislava
koordinatorer
om ett
och en gemensam deklaration
slutdokument
togs upp till förhand-

regering,

ling.
för social
senare i Kommissionen
utveckling,
av familjeåret
var Sveriges hållning att uppföljningen
FN-konferenser
de
övriga
borde integreras i uppföljningen
som
av
miljö,
rättigheter,
rörande
bl.a. barnets
under 90-talet
hållits
Vid

detta

tillfälle,

befolkningsfrågor,

liksom

mänskliga

rättigheter,

social

utveckling

och

som ett särskilt program.
1995 antog Generalförsamlingen
en resolution
med att
arbetet
fortsätta
medlemsländerna
50/ 142 som inbjuder
att
samhälle och att därvid främja familjemedbygga ett familjevänligt
kvinnor,

och inte bedrivas

Den 21 december

lemmars

individuella

heten mellan

rättigheter,

könen och bamets

särskilt

med avseende

skydd och utveckling.

jämställd-

i FN

23
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i FN

Resolutionen

inbjuder

Kommissionen

hur en uppföljning
sammanhållet
arbetsprogram

överväga

Generalsekreteraren

att avge en rapport om arbetets fortskridande
vid dess 52:a session.

Generalförsamlingen
Resolutionen
fortsätta

till

föreslår

även att familjeårets
skall
frivilligfond
under det nya namnet United Nations Trust
i syfte att ge ekonomiskt
Activities,
bistånd till

sin verksamhet

Fund

on Family
familjeorienterade

utvecklade

verksamheter,

länderna

uppmärksamhet
vidare

for social utveckling
att
bäst kan integreras i ett
familjeåret
av
för social utveckling
samt anmodar

och

med speciell

utvecklingsländerna,

riktad

mot icke-traditionella
organisationer,
enskilda

regeringar,

inriktning
och

på de minst
med

särskild

Den inbjuder

resurser.
och den privata

sektorn
att lämna generösa bidrag till denna fond.
I en tidigare
resolution,
1993
som antogs den 20 september
47/237
beslutade Generalförsamlingen
att utlysa den 15 maj till en
årligen
återkommande
internationell
familjedag.
I samråd med
berörda

FN-organ

familjedagen

samma följande
1996: Familjer

fattigdom

Familjer

—

FN:s

aktörer

skall

att
uppmärk-

i utveckling

och sociala

grund

framsteg

familjeårssekretariat

F amiljeårssekretariatet

mobiliseringen

föreslagit

och hemlöshet

och rättvisans
som skola för fredsfostran
i alla åldrar

1999: Familjer

verksamhet

femårsperioden

på jämställdhetens

1998: Familjen

2.5

familjeårssekretariat

FN:s

den närmaste

temata:
-i

1997: Familjer

2000:

har

under

i Wien

inför familjeåret.
och

spelade
Genom

distribution
av
bidrog sekretariatet

en mycket
olika aktioner,

aktiv

roll

i

uppsökande

affischer,

dekaler
och annat
till en snabb uppbyggnad av ett
världsomspännande
nätverk av experter som arbetar med familjefrågor. En informationsbroschyr
och policydokument
med mottot

kampanjmaterial

"Building

the smallest

och spreds
Genom

democracy at the heart
flera språk till alla medlemsländer.

dessa och andra aktioner

internationella

möten

Uppslutningen

kring

mycket

omfattande

till

stånd

familjeåret

nationella

of society

gavs ut

kom en stor mängd nationella och
i de flesta av världens
länder.
har varit stor och varierat
från

insatser och genomgripande

reformer

Familjeåret

till mer begränsade informationsinsatser
utan extraordinära
arrangeNational
dvs. en katalog
Action,
över
of
mang. En Inventory
aktioner med referenser till de enskilda ländernas
deltagarländemas

familjeårssekretariat,

på

upprättades
mellan

kontakterna

underlätta

ett

stadium

tidigt

för

att

länderna.

har sekretariatet
frivilligfond
Med stöd av medel ur familjeårets
har således
viss biståndsverksamhet.
Sekretariatet
bedrivit

också

till

nationella

i utvecklingsländerna.

Medel

kunnat
främst

lämna

bidrag

aktioner

och

har utgått till

lokala

projekt,
till ett

52 projekt

USD.
om 1,6 miljoner
bistånd till olika mottagarländer
har även förmedlat
bl.a. för att göra det möjligt för delegater från de minst utvecklade
och länder med övergångsekonomier
länderna
att deltaga vid

sammanlagt

belopp

Sekretariatet

internationella

konferenser.

World,

för välfärdsforskning

Centrum

Jaroslavl

och

av International
och ett nätverkssamarbete
och de båda ryska städerna

arrangerad

Organisations,

of Family

Organisation

sådant bistånd

stött vissa internationella
Families
of the
bokprojektet

också

genom direkta bidrag, bl.a.
konferensen
Who
Cares,

projekt

mellan

har lämnat

Sverige

andra medlemsländer,

har liksom

och Ljubertsy.

Överläggningama
roll,

intensiva

och de ideologiska
kulturella

av

och rättigheter

familjers
att man
varandra

en deklaration
om
var under året stundtals
tydliga. Slutsatsen blev

önskvärdheten

om
skyldigheter

skiljelinjerna

och religiösa

grunder

stod alltför

långt ifrån

med gemensamma
för att försöka enas i ett slutdokument
Däremot önskade man, i ömsesidig respekt, ett fortsatt
skrivningar.
och erfarenhetsutbyte,
i syfte att vinna ökad kunskap
informationsmäns och barns
som styr kvinnors,
roll
i den globala
spelar
och för den
familjers handlingar

och förståelse

familjeliv

för

de villkor

utvecklingen.
och överläggningar

De möten

vidgad

familjens

förståelse
roll

för

olika

som skedde under året ledde till en
synsätt och problem,
när det gäller

i det moderna

samhället.

De ledde

också till

igen-

och samsyn i hur man kan arbeta för att förbättra männioch till ett påtagligt närmande länderna emellan i
skors livsvillkor
dessa frågor. Oavsett formerna för den framtida uppföljningen
av det

kännande

internationella

familjeåret

i FN, kommer

att ha en bestående verkan.
Erfarenheterna
från familjeåret

frågoma

är förknippade

insatserna

under året därför

har också visat hur intimt

med frågor

om social

utveckling

familjeoch fred.

i FN

i FN

Familjeåret

inte minst

av de två slutdokument
nämligen
av FN:s familjeårssekretariat,
Det framgår

Indicative

som sammanställts

och
som redovisar överväganden
rad
olika
samhällsinsatser
om
ur en

Guide for Action,

policy-rekommendationer
aspekter med beaktande

av gällande konventioner

rättigheter,

för mänskliga

inom området

samt

Recommendations
the Global
of Family-specific
the
innehåller
sammanställning
1990s,
Conferences of
av
som
en

Compilation

de texter med referenser till familjen som finns i slutdokumenten
rättigheter och
från 1990-talets FN-konferenser
om mänskliga

utveckling,

dvs.

konferensen

Rättigheter

i New

Bamtoppmötet

i Rio

1992,

om social utveckling
i Peking 1995.

Kvinnokonferensen

1990,

Miljö-

Mänskliga

1993, Befolkningskonferensen

i Wien

Världstoppmötet

York

Världskonferensen

om
i Kairo

1994,

1995 och

i Köpenhamn

har under året också givit ut andra
bl.a. ett nyhetsbrev,
The Family. Dessutom har man
artikelserie,
Occasional
Papers Series, vars titlar
publicerat
en
familjeårets
illustrerar
nedan,
spännvidden i det internationella
FN:s

familjeårssekretariat

publikationer,

verksamhetsfalt.
Nol

Family

Matters

N02

Family

Forms and Functions
——
and Crime

N03

Family

N04

Older

N05

an Eco-system
as an Environment:
on Family Life
Partnership Families: Building the Smallest

N06

the Family:

Persons

Facets of Empowerment

Family

Perspective
Democracy

at the Heart of Society
N07

Family

N08

Family

Enrichment:

Family

Development

N09

Needs of the World’s

Leave: Changing

The lntersection

Developing

Programmes

of Family,

to

Workers

Foster

Healthy

Gender and Economy

the

World

and Disability

No10

Families

Noll

The Family

and Youth:

Issues, Problems

and Opportuni-

ties
No 12

Migration

No 13

The Elderly

and the Family
and the Family

Developing

Countries

Familjeåret

I

No 14
No 15
No 16

——
-

i

Reinventing
The Concept
Families:

Fatherhood
of Family

Agents

Health

and Beneficiairies

of Socio-economic

Development
No 17

-

Families

Exile:

Reflections

from

the Experience

of

UNHCR
No 18

l
l

i
l

No 19

-

Families

and Education

Families

Function:

Family

Bridges

from

Past to Future

I samband med beslutet att integrera uppföljningen
i
av familjeåret
för social utveckling,
flyttades verksamheten
vid FN:s
programmet
familjeårssekretariat
i Wien över till FN-högkvarteret
i New York.
Ansvaret för familjefrågoma
för
sorterar nu under FN:s Avdelning

policysamordning

och hållbar

utveckling.

i FN
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Den

3.1
Motivet

svenska

handlingsplanen

och

dess genomförande

Den

svenska

handlingsplanen

för Sveriges medverkan

i FN:s familjeår
har varit att ställa
i fokus och att vidga förståelsen
hur
samhällets utveckav
ling påverkat familjelivets
vardag och villkor
i det svenska samhället.
Syftet har varit att stimulera
till kunskapsutveckling
och

familjen

förändringsarbete
hållanden
Den

med utgångspunkt

och målen för svensk

april

9

1992

interdepartemental

vid

.
Socialdepartementet

med uppdrag

och organisation

familjeåret

familjeför-

familjepolitik

inrättades

beredningsgrupp

förslag till inriktning
internationella

i dagens svenska

en
att utarbeta ett
medverkan
i det

av Sveriges
1994 Dir.1992:56.
Beredningsgruppen

överlämnade

den 24 mars 1993 till dåvarande chefen för SocialBengt Westerberg,
för
ett förslag till handlingsplan
insatser med anledning av FN :s familjeår, som sedan lades

departementet,
Sveriges
till

grund för arbetet med de svenska
Handlingsplanen

familjepolitiken.

insatserna

.
i målen
tog sin utgångspunkt
Den slog fast att familjepolitiken

för den svenska

är en av hörnoch att dess grundläggande
stenama i svensk välfärdspolitik
mål är
barn
får
goda uppväxtvillkor
att värna om att
oavsett härkomst och
familjeform,
inlemmas i
samt att medverka till att unga människor
det svenska samhället

och införlivar

I handlingsplanen
insatserna:
och

Familjeliv

historisk

iSverige,

belysning

och

demokratiska

grundvärderingar.

tre kämområden

utpekades

för

Svensk familjepolitik
Prevention

byggande insatser för att motverka

social

och

de svenska

i internationell
integration:

utslagning

före-

och fostra barn

och unga till demokrati.

Familjeliv
i Sverige
Under denna rubrik poängterades
för familjeliv,

förändringar

föräldraskap
som inträffat

behovet av kunskap om villkoren
och barns uppväxt mot bakgrund av de
i det svenska samhället under de senaste

Den

svenska

handlingsplanen...

decennierna.

kunskapsspridning

-

och faktiskt

segregation

social och åldersmässig

samt deras strategier

och barns mål och drömmar

Svensk familjepolitik

Handlingsplanen

svenska

mångfald

och kulturell

för att förverkliga

-

i dagens

familjeliv

i hem och arbetsliv

jämställdhet

föräldrars

och

av kunskap

behovet

om:

nya familjeformer
samhälle
etnisk

särskilt

nämndes

Härvid

dessa.

under

belysning

och historisk

i internationell

efterlyste

denna

och

forskning

rubrik

om hur den svenska familjepolitiken
och
vuxit fram och utvecklats mot bakgrund av sociala, ekonomiska
i arbetslivets organisademografiska förändringar
samt förändringar

kunskapssammanstälningar

jämförelser
värdet av internationella
Vidare framhölls
samt
debatt.
insatser för att föra ut svenska erfarenheter till internationell

tion.

och integration:
Prevention
motverka
social
utslagning

förebyggande
och fostra

barn

insatser

för

att
till

och unga

demokrati.
i den
tog under denna rubrik sin utgångspunkt
och
generell prevention
inriktning
familjepolitikens
med insatser för utsatta grupper i första hand inom
integration,

Handlingsplanen
svenska

ramen för samhällets
Handlingsplanen

förebyggande

-

verksamheter.
ut

fem

strategiska

för

delmål

det

arbetet:

att skapa ett jämställt
med

-

ordinarie

pekade

utgångspunkt

föräldraskap
från arbetslivets

familjeliv

och fungerande

utveckling

och villkor,

att barn och föräldrar
att förebygga och motverka
och familjesplittring,
samband med familjekonflikter

far illa

och skapa länkar
stärka nätverken runt familjerna
— att
omgivande samhället för både barn och föräldrar,
motverka migrationens påfrestningar
— att
familjen samt underlätta för invandrade
plats i det svenska samhället,

relationerna

familjer

i

ut i det
inom

att finna

sin

Den

-

utveckla

att

Den

arbetsfonnema

för

ansvar att skydda utsatta

yttersta

svenska

handlingsplanen...

utövandet
av samhällets
barn och föräldrar.

informationsbroschyr

mål, inriktning
och
som presenterat
för Sveriges medverkan i FN :s familjeår
återges i sin
i betänkandets
appendix.

handlingsplan
helhet

3.2

Uppdraget

till

Kommittén

för

FN:s

familjeår
Uppdraget

att genomföra

den svenska handlingsplanen

lades

den

beredningsgrupp

dvs. en
som utarbetat förslaget till handlingsplan,
tjänstemannakommitté
inom regeringskansliet
med ett sekretariat
knutet till Socialdepartementet.
Vid

utarbetandet

bedömdes att kommitténs
av handlingsplanen
uppdrag skulle bedrivas fristående från pågående utredningsarbete.
Arbetet i Kommittén
för FN :s familjeår har således inte haft någon
direkt
till det utredningsarbete
koppling
under den
som utförts
period

varit verksam.
som kommittén
Däremot
har enskilda
ledamöter
i kommittén
samtidigt
ledamöter
också
i andra kommittéer
och arbetsgrupper

familjepolitiska
Därigenom

Genom

som kommittén

Kommitténs

främsta

uppmärksamhet

funnits

den dokumentation

med

arbetet

i

arbete
ut har kommitténs
för det politiska arbetet.

uppgift
varit

också

fort-

har varit

kring de områden

arbete har därför

med

kommittén.

olika frågor i
att aktualisera
lämnats
och
de publikasom

givit

löpande varit tillgängligt

Kansliets

parallellt

har möjligheter

kommittén.
tioner

uppdrag,

varit

intresse och
att mobilisera
i
pekats
handlingsplanen.
ut
som
inriktat på informationsinsatser
av

olika

slag, för att dels föra ut den svenska handlingsplanen
till
och organisationer,
myndigheter
dels informera
pågående
om
aktiviteter
och aktuella
initiativ
med anknytning
till familjeåret,
inom och utom Sveriges gränser.
För att främja
utvecklingsarbetet

Regeringen
samband
2 december

främst
samt

frivilligorganisationemas
stimulera

till

lokala

i
engagemang
initiativ
beslutade

att avsätta särskilda medel för utvecklingsverksamhet
med
familjeåret.
Genom
beslut
Regeringens
1993 ställdes

således

10 miljoner

kronor

i
den

ur Allmänna

31
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Den

handlingsplanen...

svenska

kommitténs

till

arvsfonden

med syfte att förebygga
till demokrati.

social

av det svenska familjeåret
den 27 januari 1994 till att:

till öppnandet

I anslutning

uppdrag

kommitténs

för att anvisas till projekt
och fostra barn och unga
utslagning

disposition

preciserades

för de svenska
med samordningsansvar
som kontaktorgan
och
myndigheter
med
samverkan
skall
i
Kommittén
insatserna.
familjen:
med
frågor
rör
organisationer som arbetar långsiktigt
som

"ñmgera

—-

till kunskapsutveckling

stimulera

i dagens svenska

och livsformer
-

särskilt insatser
uppmuntra till initiativ och utvecklingsarbete,
social utslagning,
som syftar till att förebygga
arvsfonden
i enlighet
fördela anvisade medel ur Allmänna
med regeringens

-

och debatt om familjevillkor
samhälle,

medverka

beslut

den 2 december

till att svenska erfarenheter

1993,

förs ut till internationell

debatt,
-

samt
rapportera till FN om det svenska familjeâret
och forskningsfinani samverkan med forskningsinstitutioner
forskningssamtill internationellt
sierande organ stimulera
arbete inom familjepolitikens

Dir.1994:

område."

14

uppdrag förlängdes den 29 juni 1995, för att möjliggöra
som inletts under
engagemang
en uppföljning av det internationella
familjeåret
samt avge en slutlig redovisning
av det arbete som
105.
1995:
utförts. Dir.

Kommitténs

3.3

Utfört

arbete

organisahar inbjudit myndigheter,
kunskapsutveckbehovet
uppmärksamma
att
av
För att
ling och fömyelsearbete inom vissa utpekade insatsområden.
och
till kunskapsinventering
intresse och stimulera
mobilisera

Den svenska
tioner

handlingsplanen

och enskilda

utvecklingsinsatser
syftat till att:

har kommittén

själv

tagit

vissa

initiativ

som

svenska

Den

om pågående
och
nyhetsbrev

a informera
genom
projekt

b

sammanställningar

bl.a.

forskning,

över

utvecklings-

och andra aktiviteter,
och forskningsbehov,
om forskningsresultat
inforinationsmöten
och publiceringsstöd,

bl.a.

informera
genom

c stimulera

till lokalt

särskilda

d

och aktuell

aktiviteter

handlingsplanen.

bl.a. genom

utvecklingsarbete,

utlysning

av

medel för utvecklingsprojekt,

mellan
kunskapsintressen
möten kring
gemensamma
forskare och praktiker/politiker
samt mellan forskare från olika

skapa

discipliner.
Kommitténs

har

I det följande

perioder.
dels

arbete
initiativ

vissa

haft

delvis

redovisas

karaktär

dels kommitténs

tagits

som

olika

av andra

organ

under

1993

under

olika

egen verksamhet,
i anslutning
till

familjeåret.

Förberedelsearbetet

3.3.1.

Under

förberedelsearbetet

som sträckte sig från mars 1993, då
fram till familjehandlingsplan
antogs av regeringen,
årets officiella
arbete
öppnande i januari 1994, ägnades kommitténs
till

förslaget

utåtriktad

huvudsakligen
svenska

en infrastruktur
verksamhet.
Detta

arbete

för

information

och

och organisationer

myndigheter

med

uppbyggnaden

samt
av
infonnationsoch dokumentations-

kommande

omfattade

åt kontakter

av en informationsbroschyr
grafisk
profil med familjeårets
en
Vidare lade kommittén
upp databaser

framtagning

med den svenska handlingsplanen,

logotype samt ett nyhetsbrev.
för dokumentation
och infonnation
rutiner

rättade

om familjeårsaktiviteter,
uppinformationsmaterial
och för beav
till organisationer,
myndigheter och andra organ

för distribution

av tillstånd
att använda FN:s familjeårslogotype.
affischer,
dekaler och vykort.

viljande

I maj och september
FN:s

familjeår,

till

Dessutom

1993 anordnades

vilka

närmare

tog kommittén

fram

två inforrnationsmöten

200 organisationer

om
och myndig-

heter inbjöds

att deltaga med en eller flera representanter.
Redan under förberedelseperioden
genomförde kommittén

också

vissa insatser för att inventera, dokumentera
och sprida forskningscentrala
områden.
information
inom handlingsplanens
Således

publicerades

160363ARK2

en dokumentation

från

ett

forskarsymposium

om

..
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Modernt

och familjeseparationer,

familjeliv

i

samarbete

med

och en rapport från en hearing
med forskare och praktiker
Skilsmässor
och familjesplittring,
om
kommittén
i
1993.
arrangerades
september
som
av
forskinbjöd kommittén
Socialvetenskapliga
I inledningsskedet

Socialvetenskapliga

forskningsrådet,

till ett samarbete för att ta fram en forskningskatalog
över
dels for
pågående svensk forskning i avsikt att göra denna tillgänglig
publik. Detta projekt kunde på
en svensk, dels för en internationell

ningsrådet

inte genomföras.
Rådet har i
tidsanspråk
av konkurrerande
hösten 1994, publicerat en katalog över egna projekt inom
bam- och familjeområdet
som presenterats vid ett av de forskningsseminarier som kommittén
arrangerat. Rådet har också tagit initiativ

grund

stället,

inom vissa
till en forskningsöversikt
över barn- och familjeforskning
centrala forskningsdiscipliner,
kommer
under
publiceras
att
som
1996.

3.2.2

Aktiviteter

Det officiella

1994

under

socialav dåvarande
minister
i närvaro
Bengt Westerberg,
av bl.a. chefen for FN:s
Sokalski.
familjeårssekretariat,
Mr Henryk
Det skedde vid

invigningskonferensen
1994, i Norra

familjeåret

svenska

Latin

öppnades

gränslös resurs, den 28 januari
- en
Konferensen,
som bjöd på inlägg
och praktiker
olika positioner i det svenska
Familjen

i Stockholm.

av forskare, politiker
har dokumenterats
välfardssystemet,
som konferensen.
Under
1994 övergick
informationsaktuell

och

forskning

i en rapport
arbete

kommitténs

kontaktverksamhet

i syfte
for

intresse

namn

till

och

väcka

med samma

en mer allmän
att informera
om

fortsatta

studier

och

och svensk familjepolitik.
om svenskt familjeliv
och seminarier
Vidare anordnades under året en serie konferenser
olika teman med anknytning
till
med forskare och praktiker

utvecklingsarbete

familjeåret.
Den 27-29
Allmänna

mars 1994 arrangerade
barnhuset,
en uppföljning

genom konferensen
med inbjudna forskare, jurister,

kommunala

i samarbete

med

skilsmässoav den tidigare
Barnen och skilsmässorna
Sätra

hearingen
Bruk

Kommittén,

och statliga

myndigheter.

utredare

och företrädare

för

i

Den svenska

Den 30-31

maj anordnades

ett svensk-franskt
på Svenska kulturhuset

om Modernt faderskap
med Svenska institutet.
Vidare

genomförde

danska,

finska

seminarium
rubriken

Alla

Hösten
l

kommittén,

och

norska

i augusti

1994 arrangerades

forskarseminarium
i Paris, i samarbete

1994, i samarbete

familjeårssekretariaten,

om familjebegreppet
dessa familjer.

handlingsplanen...

Nordiskt

två seminarier

ett

med de
nordiskt

i Åbo, under

Forum

i Rosenbads

konferens-

Det första ägde rum den 6 september under
center i Stockholm.
rubriken
till seminariet
Familjebilder.
I anslutning
arrangerades

prisutdelning

i serieteckningstävlingen

tidningen

av
Prisutdelningen

i

Kamratposten

Mitt familjeliv,

samarbete

som utlysts
Socialstyrelsen.

med

förrättades

av Barnombudsmannen.
Den 28 november hölls ett seminarium
Vid
temat Familjeroller.
detta förrättades
Allmänna
Barnhusets
utdelningen
pris,
stora
av

som 1994 gick till Gunnar och Bente Öberg för deras insatser
barn och föräldrar
i samband med familjeseparationer.
Vid detta tillfälle

skedde även överlämnandet

och Genus till professor

Sociologiska
I januari

institutionen

demografisk

av vänboken Janus
från vänner och kollegor vid

Rita Liljeström
i Göteborg.

1995, slutligen,

Svensk

för

anordnade

förening,

kommittén,

ett seminarium

i samarbete

med

om historisk

och

demografiskfamiljeforskning.
Den 27-28 januari 1995 genomfördes
i Folhälsoinstitutets
regi en
brett upplagd konferens
på temat Föräldraskap
i förändring,
som
planerats
Kommittén
Genom

samarbete

kommittén
till

som en slutpunkt på familjeåret.
arrangerade under 1994 också två fotoutställningar.
med SIDA

få UNESCOs

och Svenska

internationella

Unescorådet

fotoutställning

lyckades
The Family

Sverige.

Utställningen,
som tagits fram inför FN:s familjeår
internationell
visades dels hos SIDA, dels i
fototävling,
genom en
konferenscentrum
från augusti till mitten
regeringskansliets
av
september.
Den andra utställningen,

Monika
som gjorts av Malmöfotografen
Gottfriedsson,
Mor
tog upp modersrollen
som tema, under rubriken
seminarium
är rar. Den visades i anslutning till kommitténs
om
i Rosenbad den 28 november.
familjeroller
Kommittén

familjeåret,

gjorde dessutom
med bilder

har dels använts

vid

utställning
en egen transportabel
om
bl.a. från fototävlingen
The Family. Denna

arrangemang

som anordnats

av kommittén
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på olika

själv, dels lånats ut till andra familjeårsevenemang
i landet.

3.3.3

under

Uppföljningsarbetet

platser

1995

har en stor del av kansliets
löpande arbete ägnats
att i olika former föra ut information
om
till en internaoch svensk familjeforskning
svensk familjepolitik

Både före, under

tionell

om svensk
i kapitel

redovisas

i olika

familjepolitik

internationella

I kommitténs

inbjudits

har fortlöpande

familjeårskonferenser

internationella

vid

orientera

sekretariat

Kommitténs

publik.

medverka

och efter familjeåret

åligganden

fora. Denna

att

att
samt
verksamhet

har även ingått

att följa

inom FN, att delta i förhandlingar
samt att rapportera
har vidare yttrat
Kommittén
till FN om svenska familjeårsaktiviteter.
inför bl.a.
sig över och medverkat i det svenska förberedelsearbetet
i Kairo och världstoppmötet
befolkningskonferensen
om social

utvecklingen

inom ramen för
till
biståndsinsatser
i förmedlingen
medverkat
familjeåret,
av vissa
Östländerna och till länder från det forna
de minst utvecklade

utveckling

blocket.

i Köpenhamn.

Erfarenheterna

Dessutom

har kommittén,

av detta arbete redovisas

utförligare

i kapitel

5 och
Till

följd

familjeåret

som inleddes under
engagemang
av det internationella
arbete under
1995 huvudsakligen
har kommitténs

sekreterare
åtaganden. Kommitténs
upptagits av internationella
uppföljningen
i
under
överläggningar
deltagit
således,
1995,
om

familjeåret
lemsländemas

ett interregionalt
i Bratislava
familjeårskoordinatorer,

inom

dels i Kommissionen

FN,

dels

vid

för social

i New

utveckling,

möte

har
av
med-

för

den 4-7 februari,
York

i april.

Som ett led i det nordiska samarbete som inletts under familjeåret
i samarbete med familjeårssekretariaten
arrangerade kommittén,
Norge,

Danmark

ett nordiskt expertmöte
och välfärdsstaten.
familjen

och Finland,

mars, om Den nordiska
i rapporten
dokumenterats

Building

Family

Welfare,

som separat bilaga till betänkandet.
I juni 1995, slutligen, arrangerade kommittén,

den

i

19-20

Detta

har

som publiceras

i samarbete

med EU-

som samlade
en konferens om familj och arbetsliv,
i
till en tvådagarskonferens
ett 100-tal experter från EU-ländema
i rapporten
har dokumenterats
Denna konferens
Saltsjöbaden.

kommissionen,

Reconciling

Work ana Family

Life - a challenge for Europe.

Den

Den

svenska

T ravail
även i en fransk utgåva, Concilier
De utges som bilagor
I’Europe.

kommer

défi pour
- un
slutbetänkande.

3.3.4

Ett

Fördelning
viktigt

av projektmedel

kronor

familjeåret

utgjorde

1993 ett belopp om 10 miljoner
i
för utvecklingsverksamhet

förfogande

kommitténs

till

Syftet var att genom
handlingsplanen.
och stöd inbjuda andra organ, främst organisationer och
i samverkan med frivilligorganisationer,
att pröva nya
effektivare
livskvalitet
och
i avsikt att skapa ökad
den svenska

till

uppmuntran

myndigheter
arbetsformer

kring

skyddsnät

under

för utvecklingsverksamhet.

ställde den 2 december

Regeringen

et Vie Familiale
till kommitténs

utvecklingsmedel

verksamheten

i

inslag

fördelningen

anslutning

av

handlingsplanen...

barn och ungdom.

I regeringsbeslutet

att medel kunde anvisas för projekt

meddelades

som syftade till att
social

a förebygga

utslagning

samt

fostra

barn

och

till

unga

demokrati,

b

mångfald

främja

och valfrihet

ramen för svensk familjekring nya arbetsformer
samt

inom

bl.a. genom samverkan
och information.
erfarenhetsutbyte

politik,

avsågs vidare

Projekten
tionerna

mellan

och föräldrar

för att främja relasamt stärka banden mellan barn
Särskild vikt skulle fästas vid

gälla

kunna

olika

generationer

oavsett

familjeform.

insatser

splittrade familjer,
med otrygga arbetsvillkor,
i mångkuloch
föräldrar
vuxenroller,
barn
ungdomar
som söker
turella miljöer samt familjer där föräldrarna
p.g.a. fysiska, psykiska
insatser för föräldrar

och sociala
Kommittén

granskning
skilda
inkomna

handikapp

sviktar

i föräldrarollen.

beredningsgrupp
en interdepartemental
projektansökningar.
och prioritering
av inkomna

för

inrättade

ansökningshandlingar
ansökningar

samt

utarbetades

Sär-

bedömning

kriterier

för

och

ansökningstillfállen

tvâ

av

under året, den 1 mars och den 1 oktober 1994.
Av totalt 216 inkomna ansökningar beviljades 55 projektmedel vid
stöd
De projekt
dessa båda ansökningstillfállen.
som erhållit

utlystes
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alla till något av handlingsplanens
insatsområden.
Många
har
dessutom
projekten
berört
flera
de
teman som tas upp.
av
av
Medel har i första hand utgått till sådan verksamhet
som bedömts
kunna ha långsiktiga
effekter.
Däremot
har tillfälliga
familjeårsmanifestationer,
föreningsverksamhet
till
syftat
markatt
som

anknyter

nadsföra

den egna verksamheten
eller sådana aktiviteter
erhållit stöd.
som reguljär verksamhet

betraktas
Medel

har vidare

främst

offentlig

huvudman

i samverkan

enstaka

fall offentlig

huvudman

ställt krav

till

utgått

som kunnat

frivilligorganisationer

med frivilligorganisationer.

eller
I de

stått som sökande har kommittén
som garanti för att det skall finnas ett

samfinansiering

intresse för att följa upp projektet efter projekttidens slut. Ett projekt
har
kunnat komma till stånd på grund av detta. Diskussionerna
om
projektet resulterade
emellertid
i att frågorna uppmärksammades
inom kommunen och ledde till förändringar
i arbetssättet inom den
verksamheten.

reguljära

för den projektverksamhet
som beviljats
medel ur Allmänna arvsfonden avslutas den 30 juni 1996. En samlad
utvärdering av utvecklingsverksamheten
kan därför göras först efter
denna tidpunkt.

Verksamhetsperioden

En total

förteckning

appendix.

över de projekt som beviljats medel, med
och
syfte
återfinns i betänkandets
kontaktpersoner,
av
I kapitel 6 redovisas också vissa allmänna erfarenheter

som gjorts

i arbetet

presentation

3.3.5

med denna utvecklingsverksamhet.

Aktiviteter

Kommittén

som

utförts

i början av året alla som var intresserade
att
till kommittén
planerade verksamheter
för registrering

mang som inrapporterats
utdrag ur registret över

Många
initiativ

andra

inbjöd

rapportera
i en databas över familjeårsaktiviteter.

tänkandets

av

En katalog över de arrangeunder året. Ett

togs fram vid två tillfällen

inrapporterade

aktiviteter

återfinns

i be-

appendix.

av de impulser
som vuxit vidare

i den ordinarie

i
som gavs i början av året har resulterat
kraft
och
i
dag
integrerade
är
av egen
som

verksamheten.

som kunskapsutveckling,
arbete som rapporterats

Vi redovisar

här några av de initiativ
forskningsinformation
och utvecklingstill kommittén.

svenska

Den

centralbyrån

Statistiska
under
tisk

svenska

befintliga

undersökningarna

barnafödande,

levnads-

om

samt övriga

dels löpande

blivit

kring

1990, BE1 SSM 93:01

Barnens familjeförhållanden

år 1990, BE13SM

Att klara

Demografiska
av arbete och familj,
Demografiska
om den svenska familjen,

Fakta

samt
och utoch redovisats,

belysta

mångsidigt

ur olika aspekter
dels i följande publikationer:

i Välfárdsbulletinen,

Familjeförändringar

och yrkeskarriärer

utbildning

har därigenom

över tid har analyserats

vecklingen

-

som givit en statisgrundval av 1992 års

statistikregister.

Familjebildning,

-

familjen,

och även

familjeåret,

det löpande befolkningsregistret

ULF,

familjeseparationer

-

olika rapporter

familjeundersökning,

förhållandena

—

har under

SCB

1995, löpande presenterat
belysning
av den svenska

handlingsplanen...

94:01
1994:1

rapporter
rapporter

1994:2
-

i relation

F ruktsamhetsutvecklingen
den, Bakgrundsmaterial,

till ekonomiska

förhållan-

med barn och familj,

Demograñ

1994:2
-

Barn

och deras familjer

rapport 89
Skilsmässor

1992

och separationer

1995: l

Demografiska
—

Kvinnors

-

rapporter
och mäns liv:

Sysselsättning
Parbildning

bakgrund

17 års ålder,

från

Barnafödande,

93, Levnadsförhållanden,

Demografiska

Demogr.
Demogr.

Demografiska

rapporter
rapporter

rapporter

SCB har också, tillsammans

med Barnombudsmannen
Fakta

Upp till

1995:2.3

1995:2.4

fram

boken

1995:2.1

l995:2.2

rapporter

och separationer,

Sammanfattning,

och utveckling,

BO

tagit

om barn och ungdom.
Bland de myndigheter
och organisationer
som engagerat sig mest
aktivt i ett utvecklingsarbete
handknyter
som
an till familjeårets
18.

lingsprogram

har Folkhälsoinstitutet

gjort viktiga

insatser

barn och föräldrar
äldrar,

ensamstående

Ett centralt
former

inslag

för att stödja

FHI,

inom sitt barnprogram,
arbete inriktat

ett förebyggande

i utsatta miljöer t.ex. arbetslösa
föräldrar,
flyktingfamiljer.
i institutets
barn

arbete

har varit

och föräldrar

som engagerar
självhjälpsgrupper
samt att underlätta

småbarnsför-

att stödja arbets-

i föräldragrupper

för föräldrar

att bilda

och
egna
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Ett genomgående

i öppna sociala miljöer.
faderskapets utsatthet

nätverk
moderna

tema har varit

det

i dagens samhälle.

fram en
invigningskonferens
tog institutet
med
videoftlmen
Insikt
emblem
familjeârets
samt
av
Utsikt, en film om Pappis i Göteborg och om känslor hos pappor
familjeåret
arrangerade
som inte lever med sina bam. Under
Inför

familjeârets

animation

dels en Temadag
som
om sjdlvhjdlpsgrupper,
Faderskap i
i en särskild rapport, dels konferensen
väckte så stort gensvar att den fick lov
skilda världar. Konferensen
i boken Faderskap i
har dokumenterats
att dubbleras. Konferensen
institutet

vidare

dokumenterats

skilda

världar.

under familjeåret:
två publikationer
tog fram ytterligare
Föräldraledighet
version
engångstidningen
uppdaterad
samt
av
en
I januari 1995
tidningen Fyra Familjer Förändras
av Arbetslöshet.
Institutet

på familjeåret
en nordisk
som slutpunkt
Dokumentationen
från
Föräldraskap
förändring.
i
om
inom kort.
denna utkommer
i bokform

arrangerade

institutet

konferens

arbetat med särskild
SoS har under familjeåret
i
bland personal som kommer
på kompetensutveckling

Socialstyrelsen

inriktning

med barn som far illa. Projektet Barn i fokus, vars syfte varit
inom
för att höja bamkompetensen
utarbeta
att
ett åtgärdsprogram
flera
har publicerat
viktiga rapporter
individ- och familjeomsorgen,
kontakt

från Barn
I den nyligen publicerade slutrapporten
styrelsen en rad insatser för utsatta bam. Det gäller
eller psykiskt sjuka föräldrar, bam som
bl.a. barn med missbrukande
barn som är aktuella för omhänderutsatts för sexuella övergrepp,

under familjeåret.
i fokus, redovisar

tagande och flyktingbarn.
I projektet

har bl.a. följande

årets handlingsplan

givits

till alkoholmissbrukare,

Psykiskt

sjuka föräldrar

Olovligt

bortförd.

Barnet

ramen för
Folkhälsoinstitutet,
Inom

Barn

SoS-rapport

och deras barn.

Artikelnr

i rättsprocessen,

till

familje-

ut:

i spädbarnsfamiljer,

Samspelsbehandling
Barn

med anknytning

rapporter

1993: 14

1993:18
Artikelnr

1994-00-40

1994-00-91

SoS-rapport
i fokus

anordnat

SoS-rapport

1995:21

har man även,
satellitkonferensen

i samarbete

med

Missbrukarnas

med samma namn,
i en videoproduktion
som dokumenterats
samt en konferens om Sexuella övergrepp mot barn i samarbete med

barn,

svenska

Den

och ungdomspsykiatriska

Barn-

kliniken

handlingsplanen...

vid Universitetssjukhuset

i Linköping.

Socialstyrelsen

har dessutom

familjerättsärenden.

Bl.a.

i
engagerat sig i barnens situation
medverkade
i ett nordiskt
styrelsen
i Oslo, anordnat som en familjeårsaktivitet

familjerättsseminarium

för social utbildning
NOPUS.
av Nordiska utbildningsprogrammet
I samråd med Vårdnadstvistutredningen
har styrelsen också gjort en
Vidare
har man genomfört
utvärdering
av samarbetssamtal.
en
och vårdnads-

hearing

om familjerådgivning
i flerkulturella familjer.
har också

Styrelsen

uppmärksammat

och umgängestvister

och

anhörigvård:

som vårdgivare
i SoS-rapport
1994:22.

Familjen

arrangerat

och

bör också

Slutligen

på temat Mitt familjeliv
som
Ve arrangerat i samarbete med tidningen

Väl

tidning

i äldre-

en familjeårskonferens
om
till äldre och handikappade,

som dokumenterats
nämnas den serieteckningstävling

styrelsens

roll

familjens

handikappomsorgen

Kamratposten.
RFV

Riksförsäkringsverket
initiativ

har i anslutning

till familjeåret

tagit

till

och analys av samhällets
ekonomiska
en kartläggning
stöd till bamfamiljer.
kommer att avrapporDet första delprojektet
och
teras under våren 1996. Det redovisar kontanta transfereringar
subventionerade

offentligt

tjänster samt granskar specialdestinerade
stöd och sådana allmänna stöd som innehåller
for barnfamiljer.

stödforrner,

allmänna

specialregler

forskningsrådet

Socialvetenskapliga

gav under förberedelOm modernt familjeliv

SFR

ut symposierapporten
serna till familjeåret
och familjeliv
tillsammans
med kommittén.
sammade

Under

1994 uppmärk-

rådet familjeåret

genom en artikel i rådets tidskrift Social
Rådet har också bland sina projektkataloger
forskning.
givit ut en
katalog över den forskning om barn och familj som erhållit stöd av
rådet

under

genomföra

den
en

senaste

socialt

arbete

psykologi,

och nationalekonomi.

på denna översikt

i landet

högskolor

ämnena

Denna

har
över

rådet

låtit

barn-

och

pedagogik,

sociologi,

bli

publicerad

avses

1996.

I avvaktan
håll

inom

Vidare

översikt

probleminventerande

familjeforskning
under våren

treårsperioden.

redovisar

över forskning

vi här sådana initiativ

som familjeårskommittén

varit

som bedrivs på olika
från universitet
och

inblandad

ett eller

i

annat sätt.

Familjeforskningen
Göteborgs

universitet.

har sedan många
Institutionema

år sitt starkaste

för sociologi,

fäste vid.

socialt

arbete,
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den inhemska

och den internationella

socialt

anordnade

våren

samhälle.

Sociologiska

arbete

mångkulturellt

Kommittén

med

samverkan

också

finns

Sveriges

Institutionen
Familjeliv
det

familjeår

FNzs

för

i ett
i
arrangerade

europeiska
i

institutionen

sociologiska

i EG-kommissionens

representant

för familjepolitik.

forskamätverk

visade

universitet

Lunds

for

debatten.
seminariet
institutionen

Men in families.Vid

forskarseminariet
Göteborg

1994

i både

har alla deltagit

och pedagogik

nationalekonomi

psykologi,

tidigt

sitt intresse

bl.a. genom forskhögskolei södra

och familjeforskning
vid Lunds
fram
av Forum för bamforskning
som togs
Tidskrift,
Socialvetenskaplig
för
Redaktionen
universitet.
som under
med
anledning
i Lund, ägnade
1994 var knuten till Socialhögskolan
Barn-

ningskatalogen
regionen,

artikel

i temanumret.
universitet
Uppsala

Vid
tionen

anordnade

nordiskt

familjerättsseminarium

fakulteter.

Socialmedicinska

ett

juridiska

pågår forskning

institutionen

rats vid flera av Kommitténs
universitet
Vid Stockholms

aspekter

och Centrum
och

ningsinstitutet

bl.a. den Juridiska

institu-

i samarbete

mellan

institutionen

gav

som

ut ett temanummer
om
nr 8 1995. Vid Sociologiska
om familj och arbetsliv som presenteseminarier.
har forskningen

senare år, särskilt
för kvinnoforskning.

under

intensifierats

avdelningen

en

tidskrift

Socialmedicinsk

familjen

att skriva

tidskrift

for Socialmedicinsk

gästredaktion

familjeforsk-

ett dubbelnummer
av tidskriften
sekreterare
familjeårskommitténs

av FN:s familjeår
ning och inbjöd

Socialhögskolan

vid

om olika familjevid Demografiska
Även Socialforskuniversitet

Stockholms

med stor relevans för
bedriver
om familjeförhållanden
i
gäller bl.a. högskolorna
Detsamma
handlingsplan.
familjeårets
och Örebro.
Karlstad
institutet
vid Karolinska
miljömedicin
Institutet för psykosocial

forskning

arrangerade

under året, i samarbete

familjeårskommittén,
Stress

and Heart

med Stockholms

universitet

och

seminarium
ett internationellt
om Women,
internationell
i
dokumenteras
en
som

Disease

publikation.
med Linköpings

I samarbete

universitet

Institutet

anordnade

också ett nordiskt forskarmöte
Families
in the Nordic Countries.
Refugee
Aspects of
arrangerade F orskningsrådsnämnden,
I Stockholm

psykosocial

miljömedicin

med Centrum
stor

vid Stockholms

för kvinnoforskning

internationell

konferens

om

Gender,

Social

för

om Health
i samarbete

universitet,
Politics

en
and

Den

Citzenship,

till vilken

kommitténs

sekreterare

med ett inlägg vid öppningssessionen.
Bland de myndigheter
som medverkat
nämnas

FoU-byrån

vid

Stockholms

svenska

inbjöds

i familjeåret

handlingsplanen...

att medverka
bör också

socialförvaltning,

som dels
dels
Socialtjänsten,

publicerade

i tidskriften
en specialbilaga
konferensen
90-tals familjen
sammanhang i livet.
- ett
Byrån har dessutom, givit ut ett antal artiklar,
bl.a. om äldres och
olika invandrargruppers
familjesituation,
samt rapporter med inriktning
familjeårets
Mellan stolarna
teman, exempelvis
av Knut
Sundell och Birgit Flodin, FoU-rapport
1994: 16.

arrangerade

Läkaresällskapets
temat

Familjen

senare födde
tidskrift.

Familjeåret
i samarbete

riksstämma
1994 ägnade ett symposium
jordmån
barns
för
hälsa och utveckling,
som
som
idén till ett särskilt temanummer
av Socialmedicinsk

uppmärksammades

också av bl.a. Kvinnor
Kan, som
arrangerade ett seminarium

med familjeårskommittén

om Den nya familjen.

3.3.6

Information

och

dokumentation

En stor del av arbetet har under hela verksamhetsperioden
upptagits
aktiviteter
och
publikationer
samt information
av dokumentation
om
till myndigheter,
organisationer,
läroanstalter
och enskilda. Det har
skett genom utgivning av pressmeddelanden,
nyhetsbrev, seminarierapporter och sammanställningar
samt
av dokumentationsmaterial
bokbord

i anslutning till egna och andras konferenser.
Sex nummer av nyhetsbrevet
och 21 pressmeddelanden
har givits
databasen
Utdrag
har tagits fram i form av aktivitetskataloger
ut.
ur
vid ett par tillfällen
under året.

Familjeåret

har medfört
har
att mycket nytt kunskapsmaterial
fram, både genom kommitténs
försorg och andras insatser.
Efterfrågan
kommitténs
har varit
publikationer
stor under
kommitténs
hela verksamhetsperiod.
De dokument
som tagits fram
kommit

har i ökad utsträckning
av kommittén
olika läroanstalter.
Vi redovisar

detaljerad

här de publikationer

information

familjeårets
narieprogram,

kan inhämtas

handlingsprogram,
pressmeddelanden

rekvirerats

som läromedel

vid

Mer
som givits ut av kommittén.
i rapportens appendix, där bl.a.

nyhetsbrev,

projektkatalog,

och aktivitetskatalog

semi-

återfinns.
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om familjeårsaktiviteter

Information

Mål,

FN:s familjeår.

-

offsetcentral.
Regeringskansliets
1994-05-24,
Family,
the
International
Year of
on the

Activities

-

-

of the

Year

Stencil.

Family.

-

on the International

Committee

National

Swedish

-

Kom-

och handlingsprogram,

inriktning

for FN:s familjeår,

mittén

från Kommittén

Nyhetsbrev

för FN:s

familjeår,

nr l-6

Social-

offsetcentral.

Regeringskansliets
departementet,
994. Utdrag
och evenemang under FMsfamil/eårl
Stencil.
för FN:s familjeår.
databasen. Kommittén

Aktiviteter

Vad händer

1994, Kommittén

i Sverige,

Familjeåret

härnäst

för FN:s familjeår.

evenemang

ur

hösten

Stencil.

Konferensrapporter

-

-

En antologi

utgiven av Socialvetenskapliga
ett forskarseminarium
Stockholm
for FN:s familjeår,
Kommittén
och
ningsrådet

från
forsk1993,

91-38-13395-4.

ISBN
-

och familjeseparationer.

Om modernt familjeliv

1/10 1993,
30/9
om skilsmässor och familjesplittring,
för FN :s familjeår,
1994:1 från Kommittén
Dokument
98-31-13599-X.
ISBN
Norra
Familjen - en gränslös resurs. Tankar om FNssfamiljeår,
1994:2 från FN:s familjeår.
Latin 28/1 1994. Dokument

Hearing

av familjeliv.

Bilder

av presenterade rapporter
den 6 septeminforrnationskonferens

Sammanfattning

vid familjeârskommitténs
ber 1994. Stencil.
-

from a Seminar on
Welfare - Contributions
and Welfare Policies in the Nordic Countries,
Swedish Committee
Arve-Parês,
B., ed.
on the International
1995. ISBN-91-630-3568-5.
Year of the Family, Stockholm

Building

Family,

-

Family

Gender

and Family

Reconciling

Work

Proceedings

from a Seminar
Swedish
B., ed.

Arve-Parés,
Year

of the Family,

Stockholm

Life — a challenge for Europe
Saltsjöbaden

19-20 June

1995.

Committee
on the International
1995. ISBN-91-630-3937-0.

svenska

Den

handlingsplanen...

Svenskt publiceringsstöd

g

—

l

Janus

samhälle,

-

Barn

Qvortrup,

Nordisk

priset.

Sydjysk

social

i familj

identitet
Nilsson,

A-K,

A.

och

red.,

1994.

Bokförlag,

halva

och
Kollind,

U.,

Bjömberg,

Brombergs
-

Om kön

och Genus.

barndom

universitetsförlag,

i samhällsperspektiv.

Esbjerg

1994.

The Health Aspects of Refiigee Families in the Nordic Countries.
Conference,
Network
Research
A report from the Nordic
November

Medical

1994,

Centre

for

Refugees,

Linköping,

Sweden.
-

Socialmedicinsk

Publicerade

-

Familjen,

Sveriges
1994.

Tidskrift,

1994.
nr 21994.
nr

svenska artiklar

välfárdsforskningens

Tidskrift nr 2-

Tidskrift,

Socialvetenskaplig

svarta

låda, Socialvetenskaplig

1994.

medverkan

i FN:s

familjeår,

Social

Forskning

nr
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Utblickar

mot

internationella

den
debatten

I Kommitténs

till
uppdrag har ingått att föra ut svenska erfarenheter
debatt. Detta har skett genom insatser på olika arenor:
vid förhandlingar
inom FN-systemet,
för
genom egna arrangemang
att skapa möten mellan forskare, beslutsfattare och tjänstemän inom
och i Norden,
anföranden
vid internationella
Europa
genom
internationell

konferenser

och kontakter

med utländska

medier samt genom egna
svenskt
infonnationsmaterial.
Detta
av
arbete har även gjort det möjligt att följa delar av den internationella
debatten.
och förmedling

publikationer

I detta kapitel

redovisas

de delar av denna debatt som kommittén
att följa, dvs.främst debatten i FN
verksamheter
som kommitténs

genom sitt sekretariat haft tillfälle
och EU samt de internationella
sekretariat

4.l
FN:s

varit

engagerad

i

Debatten

har erbjudit

familjeår

samarbete

kring familjefrågor.

lett till

ett närrnande

och

familjepolitikens

den stora

FN

bredden

ett forum

för

erfarenhetsutbyte

På det internationella

medlemsstaterna

planet har året

emellan

mål och medel.

i familjepolitikens

och

i synen
familjen
Samtidigt har det avslöjat

verksamhetsfält

och vilka

som ryms inom detta.
till familjeåret har långt gångna förslag om att upprätta
internationell
deklaration
och rättigskyldigheter
en
om familjers
heter förts fram. Syftet har varit att denna skulle tjäna som ett FN-

spänningar

I anslutning

instrument

för att utveckla

medlemsländerna.
lemsländema
allmänna

skulle

riktlinjer,

under familjeåret.

en modern

familjepolitik

i de enskilda

överläggningar har också förts om huruvida

med-

eller
handlingsplan
enas om en gemensam
samarbetet
som ett utflöde av det internationella

Utblickar

mot den internationella

debatten

i
av de stora skillnader
finns
mellan
länderna.
fortfarande
som
har i de stora FN-konferenser
Diskussionerna
kring familjebegreppet
i
med
Befolkningskonferensen
hållits
familjeåret
parallellt
som
mot bakgrund

har avvisats

Dessa förslag

och rättsuppfattning

kultur

Kvinnokonferensen

om social
varit
i Peking

förhandlingsarbetet.

De har tydligt

varandra

ifrån

bakgrund

när det gäller

i Köpenhamn

utveckling

Världstoppmötet

Kairo,

och

de mest segslitna i hela
visat hur långt vissa länder står
bland

Bl.a.

familjen.

synen

deklaration

har förslaget

mot denna
om familjers

om en gemensam
rättigheter tillbakavisats.
Även inom EU har frågan om familjeårets
väckt
uppföljning
debatt. Därför lämnas här några korta glimtar från denna debatt.

4.2

Den

4.2.1

Familjepolitikens
faller

Familjepolitiken

men har ändå betraktats
att följa och analysera
medlemsländerna.
Bakom
tida

ställning

EU

kompetensområde,

som så viktig att särskilda organ inrättats för
och effekter
i
utveckling
familjepolitikens

intresset för familjepolitiken

döljer sig en oro för den framsig dels till en åldersfödelsetal
och en snabbt ökande

Den

med sjunkande

obalans,

inom

Unionens

i dag utanför

befolkningsutvecklingen.

mässig

debatten

europeiska

hänför

andel äldre som behöver vård och försörjning av en allt mindre andel
åldrar, dels till en utveckling
i yrkesaktiva
människor
mot ökande
främst i
social segregation och utslagning.
Den senare diskuteras
termer av storstadsproblem,
arbetslöshet
och fattigdom.
Andra

drivkrafter

men har sin djupare

i den familjepolitiska

debatten

grund i strukturell
är jämställdhets-

har bedrivits
dels inom
där ett aktivt opinionsarbete
och
dels i frågor som gäller föräldraledighet
bamomsorgsområdet,

strävandena,
andra

både av arbetsmarknadens
parter och av
En tredje utgångspunkt slutligen
jämställdhetsenhet.

arbetslivsfrågor,

Kommissionens

allt av de
sig till sociala rättvisekrav,
som drivits framför
med den stora europeiska paraplystora familjeorganisationema,
des Organisations Familiaorganisationen COFACE Confédération

hänför

les de

Communauté

Européenne

som främsta

språkrör.

i

mellan

Debatten

mål och

gäller både familjepolitikens

EU-ländema

debatten

mot den internationella

Utblickar

och frågan om vilka
gentemot andra politikområden
och
inom
kommissionen
verksamheter
skall
inrättas
och
organ
som
hur dessa skall samordnas. Båda frågorna har ideologiska under-

avgränsning

som förs fram under
som kommer till uttryck i initiativ
demografi,
och inom olika policyområden:
beteckningar
solibampolitik,
jämställdhetspolitik,
socialpolitik,
familjepolitik,

strömmar,
olika

daritet

mellan

integrationspolitik.

generationerna,

I samtliga

fall
i vid

och befolkningsfrågor

det dock om fördelningspolitik
bemärkelse
och om strategier för
handlar

att möta en utveckling,
som
obalanser
i fördelningen av samhällets
ökande
och
klyftor
präglas av
goda, mellan socio-ekonomiska
grupper, mellan kvinnor och män
och mellan olika åldersgrupper,
generationer och folkgrupper.

4.2.2

EU:s

EU:s

viktigaste

familjepolitiska

instrument

för den familjepolitiska

instrument

debatten

är de

för syssel-

expertgrupper
som inrättats av Direktoratet
och socialpolitik.
sättning, arbetsmarknadspolitik
och nätverk

Det äldsta av dessa är Nätverket för barnomsorg
som inrättades
I samband med att nät1986 under direktoratets jämställdhetsenhet.
verkets mandat förlängdes 1991 vidgades detta till att också omfatta
arbete och familjeliv.
andra åtgärder för att kombinera
Detta nätverk, som visat starkt intresse för svensk och skandinavisk

familjepolitik,

har fört en mycket aktiv debatt kring jämställdhetsi barnomsorgen.

frågor och kvalitetsfrågor
1989 inrättades

ett särskilt

forskamätverk
inom

familjepolitikens

utveckling

Familjepolitiska

Observatoriet,

familjepolitikens

utveckling

Observatoriet
nätverk

med

ningsrelevanta
utfall

med uppgift

medlemsländerna,

som ger ut årliga
i medlemsländerna.

fungerar

i praktiken

regelbundna

möten

att följa
det s.k.

rapporter

som ett europeiskt forskaroch seminarier
kring forsk-

utveckling
om familjepolitikens
Redan innan Sverige blev medlem

frågeställningar

i medlemsländerna.

om

och
i EU

och kontakter fanns
fanns ett stort intresse för svensk familjepolitik
och med familjeårskommitténs
både med svenska familjeforskare
sekretariat.
Observatoriets

ling rörande
fönnåner,

till

verksamhet
förekomst

har utvecklats

och utformning

analys och samordnade

från renodlad

faktainsam-

av olika familjepolitiska
Samforskningsaktiviteter.
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Utblickar

mot den internationella

tidigt
fiska

debatten

från demograav intressefokus
välfärdsutveckling,
rör
ansom

har det skett en förskjutning
mot frågor

frågeställningar

och sociala jämlikhetsmål

svarsfrågor

finns

familjeobservatoriet

Utöver

Senior oficials,

regeringstjänstemän,
information

i familjepolitiken.

och erfarenhetsutbyte

bestående
ett nätverk
av
som möts två gånger per år för
samt en Demografisk
expertbiträda
kommissionen
vid
att

1994 för
grupp,
som inrättades
sammanställningen
av årliga demografiska

avser 1994 och ägnar stort utrymme
i medlemsländerna.

rapporten
utveckling

1994 inrättades
arbetslivet.

även ett särskilt Nätverk för arbete och
inom
utveckling
att främja en familjevänlig
det s.k. Europris för nyskapande initiativ,

slutligen

med uppgift

familjeliv,

Den första
rapporter.
familjemönstrets

Ett särskilt

Award, har inrättats av detta nätverk. Genom
pean Social Innovation
svenska
familjeårskommittén
ägde den första
samarbete
med
den
ett
utdelningen av priset rum i Sverige, i anslutning till det seminarium
om Arbete och familjeliv,
som den svenska familjeårskommittén
i samarbete med EU-kommissionen
1 juni 1995. Se
arrangerade
avsnitt

3.3.3 och 4.2.4 .

Kommitténs

sekretariat

med

kontakter

representanter

De faktiska
har främst

nätverk.

till

Sedan

familjeåret
har

1995

haft goda

Sverige

egna

i nätverken.

Aktuella

4.2.3

har i anslutning

samtliga

EU-frågor
som hittills uppnåtts inom EU
med utgångspunkt i Romfordragets
jämställd-

familjepolitiska
utvecklats

resultat

parter
men också genom avtal mellan arbetsmarknadens
europeisk nivå. De gäller åtgärder som syftar till att öka möjligdvs. frågor om arbetsrätt,
heterna att förena familj och arbetsliv,
och barnomsorg
allt av Nätföräldraledighet
som drivits framför
hetsartikel

verket

för barnomsorg,

under

I den mån EU-samarbetet
således i dag främst
betraktas

därmed

utifrån

Kommissionens

jämställdhetsenhet.

gäller familjepolitiken
jämställdhetspolitiska

huvudsakligen

motiveras

överväganden

detta
och

som en kvinnofråga

och inte som
Det finns därför inga

en fråga

och välfärd.

socialt

erkännande
ens ett officiellt
av att
och insatser för social prevention

om barns rättigheter
åtaganden eller
gemensamma
bland

förebyggande

insatser

barn som står utanför barnomsorgen
arbetslösa
skulle kunna vara en fråga för

är
vars föräldrar
policy.
en gemensam
eller

Utblickar

Socialt

har inom

skydd

borgarnas
samarbete

mot den internationella

EU sin förankring

arbetsmarknadsanknytning,
på detta område

huvudsakligen

eftersom
till

är kopplat

i med-

reglering

den ekonomiska

debatten

och

integra-

tionen.
Det pågår dock

mellan

EU-ländema

en debatt som gäller dels
i stort, dels också barn- och familjepolitik
socialpolitiken
som en del
I denna finns två skiljelinjer.
Den
av den generella välfärdspolitiken.
till familjen. Den andra handlar
ena gäller statens roll i förhållande
huruvida
sociala
förmåner
skall
om
vara utfonnade som individuella
eller knutna till individens
rättigheter
dvs. till ett
familjestatus,

familjeförsörjarbegrepp.
Storbritannien

avvisar,

bl.a. med hänvisning

starkt varje tanke på statlig

privatsfären,
lägenheter.

Man är på den grunden

frångå den princip

som i dag gäller
fråga som
är en nationell

politik

till att familjen tillhör
i familjeangeinblandning

till att
kategorisk motståndare
och som stadfäster att familjeligger inom EU:s kompetens-

område.
Mot denna syn står länder med en mer traditionell
familjeuppfattning. Den företräds främst av Tyskland
och Luxemburg,
som före-

språkar en familjepolitik
där familjepolitiska
äktenskap och traditionella
familjeformer.
också engagerat
inom EU.
De nordiska

sig för att familjepolitiken

men också Holland och Spanien, förordar å
aktiv
nivå, men en
familjepolitik
på nationell
en
som ställer barnen i centrum och som tar sin utgångs-

i individuella

punkt

ska få ett erkännande

länderna,

sin sida också

familjepolitik

förmåner som knyts till
De har under familjeåret

rättigheter

och universella

fattar alla barn och föräldrar
i viss utsträckning

familjeform.

oavsett
också Frankrike
och Belgien,

förmåner

som omDetsamma gäller

möjligen

med den

skillnaden

där är svagare förankrat. I frågan om
att bamperspektivet
eventuell
EU:s
till att också
vidgning
kompetensområde
en
av
omfatta
intar man dock i dessa länder samma
familjepolitiken

principiella
hemvist

som Storbritannien.
till familjeåret gjordes försök

hållning

I anslutning

den politiska

i EU:s ministerråd
mellt

inbjöd

familjeministermöte,

deklaration
informella

att ge familjepolitiken
en
agendan. Under det tyska ordförandeskapet

Tysklands

familjeminister

till

ett infor-

inspirerat

debatt om en
av familjeårets
och rättigheter.
Vid detta
skyldigheter

om familjers
familjeministermöte,

som ägde rum i Berlin i september
1994 och till vilket även de dåvarande
ansökarländema
Sverige,
Norge, Finland och Österrike inbjöds, enades man dock i stället om
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mot den internationella

att fortsätta det erfarenhets- och informationsutbyte
härför.
att förstärka instrumenten
De europeiska

som inletts och

konfederation

familjeorganisationemas

COFACE,

är det organ som varit
status vid Kommissionen,
som har konsultativ
har
debatten.
Organisationen
familjepolitiska
i
den
pådrivande
mest
målet
familjepolitiken
för 1996 satt upp
i sitt handlingsprogram
att
skall ges en legal bas i den kommande
översynen
av unionsför-

draget.
för familjeorganisationer
av paraplyorganisation
inte
självfallet
kan
COFACE
vitt skilda synsätt
som representerar
och krav
profilera sig alltför starkt i debatten. Jämställdhetsfrågor
I sin egenskap

individuella

som organisationen
i under familjeåret.

4.2.4

COFACE

för

Intresse

svensk

teman vid
själv eller medverkat

varit återkommande

har emellertid

rättigheter

de konferenser

arrangerat

familjepolitik

flera andra organ inom EU visat starkt intresse
sekretariat har till
Familjeårskommitténs

har liksom

för svensk familjepolitik.

att medverka
av detta inbjudits
ländema, i anslutning till familjeåret.

följd

i EUi olika arrangemang
Sekretariatet
har också kon-

om svensk familjepolitik
av utländsk press för information
i europeiska TV-program.
samt medverkat
Frågor om arbete och familjeliv,
om den svenska
om jämställdhet,
och om inutvecklingen
den
demografiska
föräldraförsäkringen,
om
har varit återkommande
sociala rättigheter
dividuella
teman vid

taktats

allt har man varit intresserad av hur vi i Sverige
med hög fruktsamlyckats förena en hög kvinnlig förvän/sfrekvens
medverkan
i dessa sammanhang redovisas i avsnitt
het. Kommitténs

dessa. Framför

4.3.
I slutet av familjeåret inbjöds den svenska familjeårskommittén
av
för sysselsättning, arbetsmarknad
Generaldirektorat
Kommissionens

organisera ett
att i samarbete med kommissionen
Som ett resultat av detta
temat Arbete och familjeliv.
till en konsamlades ett100-tal deltagare från EU:s medlemsländer

och socialpolitik
seminarium

den 19-20 juni

ferens i Saltsjöbaden
Vid denna konferens

Hedborg,

företrädare

regeringstjänstemän
fritt meningsutbyte

1995.

Anna
av familjeminister
arbetsmarknadens
forskare,
parter,
till ett
och tjänstemän inom EU-kommissionen
möttes,

kring

inbjudan

för

frågor

om de familjepolitiska

konsekven-

i

Utblickar

debatten

mot den internationella

i Europa samt om innebörden av
serna av den aktuella utvecklingen
Bl.a. diskuterades
olika lösningar for att förena arbete och familjeliv.
ledighetsregler
andra
tjänster,
och
för
barnomsorg
olika modeller
samt distansarbete.
arrangerades, som redan nämnts, den
Award,
Social Innovation
i EU:s European
första prisutdelningen
och
innovativt
för
arbetsgivare
och
andra
företag
som delas ut till
En
i den egna arbetsorganisationen.
utvecklingsarbete
familjevänligt
på engelska och
finns publicerad
från seminariet
dokumentation

och arbetstidsorganisation

med seminariet

I samband

franska och sprids nu, bl.a. av EU:s Nätverk för arbete och familjei 4000 exemplar
liv, via ett nyhetsbrev som går ut i EU-ländema
7 språk. Rapporten fogas som separat bilaga till betänkandet.

Framtiden

4.2.5

faller

Familjepolitiken

idag,

som

redan

framgått,

utanför

EU:s

samtidigt
har emellertid
kompetensområde. EU-ländema
familjepolipå
har
bäring
åtaganden
i FN gjort gemensamma
som
FN:s konvention
har således ratificerat
tiken. Samtliga EU-länder

egentliga

från FN:s
under dokumenten
och skrivit
om barnets rättigheter
1990under
humanitära
frågor
och
utveckling
världskonferenser
om
och
familjen
till
antal
referenser
dokument
talet. Dessa
rymmer ett
och deras
betonar staternas ansvar när det gäller att stötta familjerna
med beaktande av barnets bästa, jämställdmedlemmar,
individuella
skapa
het mellan kvinnor och män samt målen att utrota fattigdom,

sysselsättning
EU-ländema

for en hållbar utveckling.
har också nyligen, i FN, ställt sig bakom
och verka

den resolu-

familjeåret,
tion om uppföljning av det internationella
som antagits
under dess 50:e session. Dessa åtaganden
i FN:s generalförsamling
sikt komma att påverka debatten också inom EU.
måste
Inom

Europaregionen

pågår

en familjepolitisk
som idag omfattar

debatt

också

i

38 länder, har en
prövningen
rättsliga
den
det
gäller
central uppgift när
av mänskliga
rättigheter i Europaregionen. Rådet organiserar dessutom vartannat

Europarådets regi. Europarådet,

år europeiska
och

familjeministermöten

ett utvecklingsländernas familjepolitik.

arbetsgrupper

bäring

I anslutning

till familjeåret

rådets sociala stadga, varvid

och bedriver
och

inom

översynsarbete

har det bl.a. skett en översyn
det tidigare familjebegreppet

och ersatts med ett foräldrabegrepp.

Vidare

olika
som

styrhar

av Europareviderats

har den socialpolitiska

54

Utblickar

mot den internationella

arbetat

styrgruppen

sammanhängande

debatten

med att ta fram en rekommendation
och integrerad
familjepolitik
och driver

1992 det tvärsektoriella

familjeministennöten
mittén

varit

respektive

projektet

verksam.

De har haft

fadersrollen

Den svenska

Childhood

har genomförts

Project.

Två

under den tid familjeårskombarns

Helsingfors

familjeårskommittén

svenska insatserna

Policies

för en
sedan

inom Europarådet,

rättigheter

Paris

1993

1995

som teman.
har inte varit inkopplad
varför

i de

dessa inte tas upp när-

rapport.
mare i kommitténs
Lite tillspetsat kan dock

sägas att medan EU, utifrån sitt komi familjeårsdebatten
haft sin utgångspunkt
i ett jämställdhetsperspektiv
främst
ställt föräldrarna
i blickpunkten,
som
petensområde,

med arbetsrättsliga
sida

tagit

rättigheter,

sin

och socialpolitiska

krav, så har Europarådet

i FN:s

utgångspunkt

med tonvikt

barnkonvention

kulturella

och

å sin
barns

och civilrättsliga

aspekter.
rådet som bidrag till FN:s familjeår
konferensen
Evolution on the Role of Children in Family Life: participation
ana
i december
negotiation,
1994, i samarbete med Spaniens socialministerium.
Bl.a. organiserade

De internationella
med utgångspunkt
inom

lobby,

barnorganisationerna
bl.a. i FN:s

bedriver

sedan flera

barnkonvention,

EU för att få
ett barnperspektiv
i vilken bl.a. Svenska Rädda Barnen

en aktiv
i EU-politiken.

år,

kampanj
En barn-

är starkt engagerad,

har
sig i ett Forum for Child Welfare.
Inför den förestående översynen av Maastrichtfördraget
har barnorganisationerna
gått samman med ungdomsorganisationerna
i en
bred koalition
bildat
det
nätverket Euronet for
som
gemensamma
NGOss promoting
the Rights of Children and Young People. Syftet
formerat

är att arbeta utifrån en gemensam plattform
för att driva kravet att
barns och ungdomars rättigheter
ska tydliggöras
i unionsfördraget.
Den svenska

peiska debatten

familjeårskommittén

har i sina inlägg

se 4.3 haft ambitionen

familjepolitikens

förankring

barnen

och det moderna

menten

har främst

i den euroden svenska

i ett välfärdsperpektiv,

som ställer både
i centrum. Arguden oro över den aktuella befolktill uttryck i bl.a. EU:s policydoku-

föräldraskapets

tagit fasta

ningsutvecklingen

att tydliggöra
villkor

som kommer
ment. De har därför hänvisat mindre till FN:s barnkonvention
och
de konkreta problem
mer till nödvändigheten
av att uppmärksamma
som dagens föräldrar har att hantera.

Bedömningen

har härvid

i förhandlingsspelet

mellan

varit att det är inom EU:s ministerråd
och
arbetsmarknadens
parter som de struktu-

Utblickar

för morgondagens

rella villkoren

mot den internationella

europeiska

familjer

att nå ut i dessa församlingar
att det är nödvändigt
också i de referensramar
som låter sig integreras

debatten

läggs fast och
med argument
som styr den

politiken.

ekonomiska

inom EU, sett
i sina kontakter
och
organisationens
samarbetspart
viktig
COFACE
noterat
som en
förmed socialpolitiska
ambitioner
att föra upp en familjepolitik
regeringskonferensen
vid den kommande
tecken på dagordningen
Kommittén

Jfr

har i det perspektivet,

uttalande

bl.a. organisationens

Work

i betänkandets

bilaga Reconciling

Life.

and Family

har det skett ett närrnande mellan å ena
och förespråkarna
familjesyn
för en traditionell
finns således i dag en
I Europaparlamentet
för ett bamperspektiv.
Intergroup
for Family, Children
gemensam parlamentarikergrupp,
Under och efter familjeåret

sidan företrädarna

av två
genom en sammanslagning
som tillkommit
och
för
bamfrågor.
för
familjefrågor
en
grupper, en
Det är också intressant att notera att COFACE nyligen gått samman
i det nybildade Euronet for
med barn- och ungdomsorganisationema

and Solidarity,

tidigare
y
l
r
i
t
i

NGO:s

promoting

4.3

the Rights

of Children

and Young

Persons.

internationella

Kommitténs

engagemang
Kommitténs

sekretariat

gerat i följande

varit engahar, genom sin huvudsekreterare,
till FN:s
i anslutning
verksamheter

internationella

familjeår:

Förhandlingar
930426-30
930628-0702
940915
941018-19
950204-07
950308-10
950410-19

inom FN och EU
Malta
FN:s förberedande familjeårskonferens,
Bratislava
FN:s socialministermöte,
Berlin
EU:s familjeministermöte,
New York
FN:s generalförsamling,
Bratislava
FN:s uppföljande koordinatorsmöte,
FN:s sociala toppmöte, Köpenhamn
FN:s sociala utvecklingskommission,

New York
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debatten

Anordnande

av internationella

940530-31

Paternite’
—Quels avenirs
Svensk-franskt forskarmöte

940801-05

940914- l 6

950320-21

950505-06

950619-20

Medverkan
931116-18
940406-07
940119-21

940303

konferenser

om faderskap på
Centre Culturel, Paris, i samarbete med Svenska Institutet
Alla dessa familjer.
Seminarium om familjebegreppet, Nordiskt Forum, Åbo,
i samarbete med familjeårssekretariaten
i Danmark,
Finland och Norge
Women, Stress and Heart Disease.
Tvärvetenskapligt forskarsymposium
på Svenska
Läkarsällskapet, Stockholm. Samarbete med Institutet for
Psykosocial Miljömedicin,
Karolinska institutet
Den nordiska familjen och välfärdsstaten
Nordiskt forskarmöte i Saltsjöbaden i samarbete med de
nordiska familjeårssekretariaten
Men Family Relations
Europeiskt forskarseminarium
i Göteborg. Samarbete med
Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet
Arbete och familjeliv.
Europeisk konferens i Saltsjöbaden, i samarbete med EUkommissionen

som föreläsare
Europe et politique familiale, Caisse nationale des
Allocations familiales, Obemai, Frankrike
Gender Equality, Children ana the Family, Centre
for Western European Studies, Univ. of Calif.,Berkeley.
Familles et Recherches, officiellt öppnande av det franska
familjeåret,
Institut de l’Enfance et de
Famille och
UNESCO, Paris
Debatt i franska nationalförsamlingens
socialpolitiska
utskott, Paris

940527-29

Crossing Borders, International
Dialogues
on Gender,
Social Politics and Citizenship, Forskningsrådsnämnden
och
Centrum för kvinnoforskning,
Sthlms universitet

940530-31

La condition paternelle
Paris

941 114-16

Health Aspects of Refugee Families in the Nordic Countries,
Universitetet i Linköping
The Family in a Changing Europe, Deutsches Jugendinstitut,
Dresden
Femmes et Familles, COFACE, Lissabon,

941 1 16
941205-06

en Suêde, Centre Culturel

Suédois,

s

å

g

i

f
3
i
,
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950619-20
950731-0804

Reconciling
Work and Family Life, Kommittén för FN:s
familjeår och EU-kommissionen,
Saltsjöbaden
Las relaciones padres-hijos: presente y futuro, Sommar
universitetet
Madrid

Intervjuer

mot den internationella

och artiklar

i El Escorial och Spaniens socialministerium,

i utländsk

press.

1994-04-08, Contra Costa Times, Catherine Hedgecock:
Two nations’agendas that put children first
Scandinavian policies aired
—
UC-Berkeley
at
1994-04-08, West Country Times, Catherine Hedgecock:
Child’s welfare at core of Scandinavian policies
1994-04-19, Le Monde, Jean-Michel Normand:
Mobilisation pour l’emploi en Suede: Le chömage sans l’exclusion
1994-04-19, Le Monde, Jean-Michel Normand:
Le retour du baby-boom
1994-04-29, Espace Social Européen, Isabelle Moreau:
La politique familiale suédoise est pragmatique
1994-04-29, Espace Social Européen,
La générosité du modele suedois
1994-04-29, Les Echos, Jean-Michel Bezat,
majorité et les syndicats critiquent
loi famille
Une partie de
1994-04-29, Les Echos, Jean-Michel Bezat
Suede: concilier vie professionnelle et familiale
1994-08-26, Le nouvel Economiste, Philippe Gallard:
Démographie: La Suede procree au-dessus de ses moyens
1994-11-15, Le géneraliste, Catherine Durand:
L’etonnant congé parental des Suédois
1995- Femina, Catherine Durand:
Etre pere en Suede
1995-01 F amille Magazine, Catherine Durand:
Heureux comme un pere en Suede
1995-04-26, Biba maj -95, Catherine Durand:
Suede: des grands blonds et des couffins

Medverkan
1994-02-27
1994-04-08
1994-09-15

i radio-

TV- och video-program

Société Radio-Canada, intervju av Ginette Lamarche
Radiointervjuer i stationer over Califomien
Télévision
Suisse-Romande,
Myriam
Meuwly:
Temps
natalité de
Suede
présent:

debatten
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1994-09-21
1994-10-15
1995-06-26

1995-06-29

debatten

natalité
TV 5-Europe, Myriam Meuwly: Temps présent:
Suêde
de
Magazines Culturelles de Françoise Woljf Radio Television
Belge och EU-kommissionen
Une certaine idée du pêre en Europe, EuroSanté Video, EUkommissionen
och COFACE, bidrag till det europeiska
i Helsingfors, 1995
familjeministermötet
Radio France Inter, intervju av M. Lacoste

Övrig internationell

verksamhet

a Avgivna yttranden
-

for FN:s befolkningskonferens
Yttrande till Nationalkommittén
ang.
dokument till FN:s befolkningskonferens
Europarådets Draft Recommendation on Coherent and
Synpunkter
integrated family policies
Yttrande till Socialdepartementet med anledning av förfrågan från FN:s
generalsekreterare om önskvärdheten att utarbeta en deklaration om

familjens roll, skyldigheter och rättigheter.
för FN:s befolkningskonferens
Yttrande till Nationalkommittén
i Cairo
slutdokumentet till Befolkningskonferensen
b Deltagande i internationella konferenser
Fathers in the F amilies of Tomorrow, Köpenhamn,
930616-18
940602-04
941006
941007-08
940913-14
941001-02
941124-26

över

och EU-kommissionen
Danmarks socialministerium
Le social dans I Europe communautaire, EU-kommissionen
Paris
och Frankrikes socialministerium,
Children, Families and Working Life, Helsingfors, STAKES
A Well-Adjusted Working Life, Kellokoski, STAKES,Finland
Families, Bonn, Tysklands ministerium for
The Future
familj och äldre och EU-kommissionen
Nordiska

Men s families, Köpenhamn,
forskning
Families,
Single
Parents
familjeårskommittén

nätverket for mans-

Amsterdam,

Nederländska

of the Role of Children, Madrid, Europarådet och
Spaniens socialministerium
c Medverkan i arbets- och nätverksgrupper
Den nordiska samarbetsgruppen for FN:s familjeâr
EU:s demografiska expertgrupp
interFrankrikes social-, arbetsmarknads- och utbildningsministeriers
bam,
ungdom,
samarbetsgrupp for forskning
departementala
om
941201-03

Evolution

familjer och samhällets institutioner
d Besök av internationella delegationer
Japan, Indien, Nya Zeeland, Australien,Tunisien

Utblickar
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mot den internationella

bistånd

a Seminarier:
Who Cares, internationell konferens, Finland, IUFO, 940515-18
Nordiskt nätverksmöte om flyktinghälsa, IPM, 941114-15
Stöd till nätverksprojekt i två ryska städer, Centrum
Välfardsforskn.
Stöd till delegater från utvecklingsländer inför FN:s familjeårskonferens
i Bratislava, 950204-07
b Publikationer
Projektet Families of the World

—
—
-

c Utvecklingsprojekt
-

The Global Family, lokal-TV
videoolympiad, Föreningen Sambandet
lndigenous Forum -94, Föreningen Fjärde Världen
Familjen i ett lokalt miljönätverk, Svenska inst. for sociala uppfinningar
The Uganda Womens Action Group
Sweden for Aids Orphans
Tjejer i Europa, Botkyrka kom. kulturenhet

Utöver dessa internationella projekt har kommittén inom ramen for sin
projektverksamhet även lämnat stöd till 13 svenska flykting- och invandrarprojekt

debatten
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Nordiskt

5.1

nordiska

Den
FN:s

I anslutning
mellan

samarbetsgruppen

för

familjeår

till

familjeåret

de nordiska

FN-konferensen
årsskiftet

samarbete

länderna.
Malta

95/96.

har ett inforrnellt
Detta inleddes

samarbete

etablerats

vid den förberedande

i april 1993 och har sedan fortsatt

fram till

ramen för detta samarbete har information
utväxlats och samråd skett inför de överläggningar
som ägt rum i FN
och inom EU-kretsen.
Samarbetet

Inom

har också varit

basen för gemensamma
i
arrangemang
Det första av dessa ägde rum på Nordiskt
i Åbo, i augusti 1994.

till familjeåret.

anslutning
Kvinnoforum
Danmark,

Finland,

Norge

riken Alla

dessa familjer,

begreppet.

Från Sverige

och Sverige

arrangerade

där under rub-

en gemensam forskardebatt
om familjemedverkade
professor Rita Liljeström.
Redan under förberedelserna
till familjeåret väcktes planerna på ett

gemensamt forskarmöte
om nordisk
1995 kunde Sveriges familjeminister
30-tal forskare

familjepolitik.
inbjuda

till ett nordiskt

Den 19-20 mars
samt ett
i form av ett expert-

sina kollegor

samarrangemang
på temat Den nordiska familjen
och välfärdsIsland
hade
inte
möjlighet
staten.
att medverka som arrangör men
forskarna.
var representerat
genom en av de medverkande
möte i Saltsjöbaden

5.2

Bidrag

till

en

gemensam

kunskapsutveckling
De nordiska
målen,

länderna

utformningen

familjepolitiken.

uppvisar

stora

likheter

både när det gäller

och strategier inom
av olika förmånssystem
Ländernas familjepolitik
går tillbaka till reformer

Nordiskt

samarbete

redan
rättssubjekt
som gav kvinnor en ställning som självständigt
drag är också bl.a. satsningen
under 20- och 30-talen. Gemensamma

utvecklingen
av serviceförmåner
stöd till enförälderfamiljer.

generella stödformer,
tidiga
Vid

satsningen

presenterades

i Saltsjöbaden

expertmötet

aktuella

samt den
nordiska

i
om
barnomsorg
i
och
barns
situation
familj
samt
om
om
från
utveckling och utmaningar, med kommentarer
familjepolitikens

tidsanvändning

föräldrars

studier

jämförande

och

villkor

arbetslivet,
forskare

från vart och ett av de deltagande länderna.
betonade vikten av att slå vakt om den generella familjeoch dess särdrag och varnade samtidigt för de risker för

Forskarna

politiken

mot ökad
som finns inbyggda i en utveckling
Vikten av att vara
pluralism och nymoralism.
decentralisering,
och ökad marginalisesin vakt mot risken för ökade klasskillnader
ökad

segregering

och resursbrist betonades, liksom det
ring i tider av nedskärningar
fler
arbetar övertid samtidigt som arbetslösheten
paradoxala i att allt
ökar.
de fördelForskarna framhöll också vikten av att uppmärksamma
form av latenta motsättningar
mellan
och icke-löntagare,
Bl.a.

pekades

hög-

och

här

arbetsmarknaden

position

som familjepolitiken
generationer, mellan

och klienter

tjänsteproducenter
och män.

mellan

konfliktdimensioner

ningspolitiska

rymmer i
löntagare
mellan

låginkomsttagare,

och kanske

också

utsattheten

bland

som inte har samma
i stället för arbete.

mellan

kvinnor

män med

möjligheter

svag
som

att välja föräldraskap
Anpassningen mellan familj och arbetsliv

kvinnor

var ett centralt tema. Den
möjligvisar där att män har bättre formella
arbetet,
i
det
heter än kvinnor att ta hänsyn till familjen
egna
men att
Kvinnorna
dessa möjligheter
de utnyttjar
sämre än kvinnorna.
nordiska

forskningen

däremot

tänjer

tyder dock
arbetsdelning

formella

sina snävare

överenskommelser

och olika

individuella

ramar genom personliga
strategier. Forskningen

ökar både vad gäller arbetstider och
att jämställdheten
längst i detta
i hemmen. Sverige tycks ha kommit

avseende.
Ett

i arbetslivet.
Farhågor
tema var flexibilitet
kan medföra uppför att mer flexibla arbetstidsmönster
arbetsvillkor,
vilket
osäkra
arbetstidsfonner
med
av
med
arbetsför
skulle försvaga ställningen
svag
grupper

återkommande

uttrycktes
komsten

ytterligare

marknadsanknytning.
ningarna

Forskarna

uppmärksammar

ramar för flexibiliteten.

underströk

behovet

vikten

av kollektiva

av att fackföreoch

regleringar

Nordiskt

När det gällde barnens
derna

och komplementära

situation

betonades

de kvalitativa

dragen i daghemsmiljön

samarbete

skillna-

och familjen.

Forskningen

visar att de nordiska familjerna är mycket bamorienteoch att föräldrarna
ägnar praktiskt
taget all sin tid utanför
arbetet åt samvaro med barnen.
rade

Förskolan
att utveckla

är ett komplement
till hemmet som ger barnen tillfälle
sin sociala kompetens och kommunikationsfönnåga,

egenskaper

i det moderna samhället.
Samsom blir allt viktigare
ett samband mellan det som händer i hemmet och det
som händer i barnomsorgen. Forskarna varnade därför för risken att
daghemmet
förstärker
de klasskillnader
som finns mellan barnen.

tidigt

fmns

Barn med dålig kommunikationsfönnåga
och bristande social kompetens klarade sig sämre i gruppen, vilket ställer krav på en medveten pedagogisk hållning från personalens sid.
Forskamas

bidrag har dokumenterats

Welfare,

i rapporten Building
som fogas som en separat bilaga till betänkandet.

5.3

Fortsatt

Vid

Family

samverkan

betonades
expertmötet
värdet av det nordiska
samarbetet.
Frågan om en uppföljning väcktes och samarbetsgruppen inbjöds att
återkomma
med förslag.
Den nordiska samarbetsgruppen
har därför enats om att föra fram
ett förslag om fortsatt informellt
samarbete av nätverkskaraktär,
som
bas för nya nordiska samarrangemang,
med inriktning på forskning
och kunskapsutveckling.
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6

Summering

erfarenheter

av

och bedömningar

har formulerat

Den svenska handlingsplanen

Sveriges

medverkan

i

i ett mycket brett perspektiv,
som rymmer både en
och en inhemsk arena. I kommitténs
uppdrag har inte
under
året,
heller att
ingått att utvärdera de initiativ
tagits
som
fortsatta
insatser.
de
erfarenheter
Mot
förslag
bakgrund
lägga
om
av

FN:s

familjeår

internationell

dock i detta
som gjorts i arbetet med FN:s familjeâr, vill kommittén
erfarenheter
och
redovisa
vissa
sina
kapitel avslutningsvis
summera
allmänna

bedömningar

6.1

Uppföljningen

som rör båda dessa arenor.

familjeåret

Det internationella

manifestationer

spännande

i Förenta

genomförts

av

familjeåret

i

FN

som en av flera världsomför fred och mänskliga rättigheter som
har ingått

Nationemas

regi under

1990-talet.

En serie

världskonferenser,
hållbar

som alla utgör led i en gemensam strävan mot en
i alla världens nationer, har hållits. Konglobal utveckling

ferensema

där respekt för mänskliga

hushållande
ett ansvarsfullt
fundamentet.
samma
allmänna

med jordens

förklaring

FN:s konvention

rättigheterna,
från

och resulterat

utvecklingen

den och handlingsplaner,

FN:s

för
och sociala mål som riktmärken
i gemensamma uttalan-

har fört fram rättvisa

den ekonomiska

resurser

och konventioner

rättigheter

och

utgör det gemenom

de mänskliga

om barnets rättigheter

och slutdoku-

världskonferensen

i Wien
om mänskliga rättigheter
i Kairo 1994, Världstoppmötet
1993, befolkningskonferensen
om
i Köpenhamn
i
social utveckling
1995 och kvinnokonferensen

menten

Peking 1995 samt

förberedelserna

bebyggelsekonferensen

i Istanbul,

för den kommande
Habitat

II, i juni

boende-

och

1996 betonar alla

i dess olika
och familjen
av att sätta individen
former i centrum, att arbeta för demokrati,
social rättvisa, jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka barnets rättigheter.

nödvändigheten

160363ARK3
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Summering

erfarenheter

av

och bedömningar

inslag i dokumenten

Ett genomgående

är betonandet

dessa mål måste börja

med att förverkliga

av att arbetet
i människors

basplanet,

understryker vikten av förändrade attityder och
för att finna nya lösningar
gemensamma försörjningsproduktionsformer
samt att utveckla
som stärker den

vardag. Dokumenten
värderingar
problem

hållbar,
global
främjar en långsiktigt
verka
för en
hur
vi
alla
måste
gemensamt
om
både
med
och
med
mänskliga
bättre hushållning
miljön
resurser. I
samtliga dessa dokument finns talrika hänvisningar till familjen och
sociala

och

gemenskapen

De handlar

utveckling.

roll

familjens

i samhällsutvecklingen.
inför de olika FN-konferensema

Förberedelsearbetet

de grad skett fristående

med separata
både i FN och

och genomförande

för förberedelser

har i varieran-

organisationer

från varandra,

nationell

nivå.

som dock inte haft en lika
och styrning
omfattande
institutionell
inramning
som de övriga
har således inte varit
manifestationema.
Arbetet under familjeåret
har även

Detta

gällt

FN:s

familjeår,

med en global handlingsplan
en gemensam slutkonferens
vid nationella
och lokala
slutmål.Tonvikten
har
i
stället
lagts
som
insatser.
inriktat

familjeåret
av det internationella
vid dess 50:e session. Resolutio-

om uppföljning

En resolution

antogs av FN:s generalförsamling
att följa upp och fortsätta
nen inbjuder medlemsländerna
familjeåret på nationell och lokal nivå, med inriktning
individuella

familjemedlemmamas

rättigheter

och

arbetet från
att främja
med särskilt

samt barns trygghet och utveckling.
av jämställdhet
internationella
ska enligt
uppföljningen
av familjeåret
resolutionen
integreras i den Sociala utvecklingskommissionens

beaktande
Den

arbetsprogram
att arbetet

ECOSOC,

skall

expertmedverkan,
utvecklingsländerna

resolution

inriktas
samt
och

E/RES/

information,

resursmobilisering
de

minst

1995/60.

Avsikten

för

utvecklade

är
och

erfarenhetsutbyte
biståndsinsatser
länderna.

Detta

frivilligfond,
som döps om till UN
Activities.
Vidare
resolutionen
Family
uppmanar
on
vid
generalsekreteraren att avge en rapport till generalförsamlingen
1997.
dess 52:a session som infaller

föreslås
Trust

ske bl.a. via familjeårets

Fund

i

E
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6.1.1

Fortsatt

Det

infonnations-

och

internationella

och

bevakning

rapportering

erfarenhetsutbyte

familjeår

rättsuppskattning

erfarenheter och bedömningar

av

som skett under FN:s
skillnader
i kultur
och

har

trots stora
i ett närmande
stått långt ifrån

resulterat

i synen
tidigare
varandra,
som
fråga om jämställdhet
och barnets rättigheter.
Det främsta resultatet av det internationella
familjeåret
mellan

just

länder

den ökade förståelsen

sidan

nödvändiga

andra

sidan

livsprojekt.

sociala

för det samspel
och ekonomiska

inte minst

som ryms i medborgarnas
fungerar för de flesta människor

i

är sannolikt

som finns mellan
samhällsinsatser

den dynamik

Familjen

på familjen

å ena
och å

individuella

både som ett
nav och ett integrerande nätverk och utgör på många håll ett yttersta
skydd mot risken för social utslagning.
Sverige har under familjeåret deltagit aktivt i debatten inom FN om

familjens
Den

och familjepolitikens

betoning

familjepolitik

uppgifter

på förebyggande

i det moderna

insatser

som
lyfts fram som ett centralt
och social utslagning.

har därvid

samhället.

utmärker

svensk

inslag i kampen

mot fattigdom
Kommittén anser det angeläget

att Sverige fullföljer sitt intemationella engagemang
i dessa frågor.
Kommittén
uppföljningen
anser vidare att den nationella
av

familjeåret

bör samordnas

bl.a. i samband

med uppföljningen

varvid

utveckling,

och integreras

med de insatser

av Världstoppmötet
om förbud mot alla

Konventionen

som görs
om social
former av

diskriminering
bör utgöra
från tidigare

6.1.2

av kvinnor samt Konventionen
om barnets rättigheter
självskrivna
liksom även dokumenten
utgångspunkter,
nämnda

konferenser.

Infonnations-

Generalsekreteraren

och

erfarenhetsutbyte

har i sin rapport till Generalförsamlingen
förei form av information
och statistikutveck-

slagit uppföljningsinsatser
ling. Den resolution

Generalförsamlingen
Internationellt

utveckling

erfarenhetsutbyte

och statistik

både på nationell
statistiskt

om uppföljning
av familjeåret
som antagits
stöder Generalsekreterarens
förslag.

erbjuder

och global

utvecklingsarbete

och samarbete

viktiga

nivå.

incitament

Internationellt

och insatser

kring
till

kunskapsutveckling

samarbete

kring

som syftar till att utveckla

i

67

68

Summering

och bedömningar

erfarenheter

av

för social rapportering

metoderna

är därför

både en nationell

och en

angelägenhet.
liksom
har i sin syn på uppföljningen
av FN:s familjeår,
undersocial
utveckling,
även när det gäller Världstoppmötet
om
kring familjerelautvecklingsarbete
strukit behovet av statistiskt
internationell

Sverige

livsvillkor.

och familjers

tioner

fördelningen

vid

funktioner

viktiga

fyller

Familjerelationer

av
och som sociala skyddsnät mot ofärd. Därför
finns anledning att överväga vilka indikatorer
som kan användas i
välfärd och inventera den statistik som
analysen av familjebetingad
välfärd

samhällets

härför.

kan användas

anspråk

Utan

lämnar

på fullständighet

vi här några exempel

den debatt som förts i anslutoch statistik som akualiserats
ning till FN:s familjeår.
Hur
En första fråga som inställer sig gäller barns familjerelationer.
Vilka
i
vardagen
ut, och vilken roll spelar de
ser barnens familjer
nätverk,
i och utanför
ingår i barns primära
andra människor

frågor

Hur har de förändrats

hushållet

l

över tid

Hur påverkas barnlöshet
En annan fråga gäller föräldraskapet.
i samhället
förhållanden
respektive män av olika
bland kvinnor
och nya papparoller
är
Trots att vi talat länge om jämställdhet
forfarande
vardag
faderskapets
moderna
det
kunskaperna
om
begränsade. Vem blir pappa, hur ofta Vilka skillnader finns mellan

samhällsgrupper

olika

om
tillsammans.

och

villkor

utvecklas

Hur

relationerna

olika

under
Vad

teleteknik

och modern

enskilt

betyder
för

moderna

familjeliv

och

rörlighet

Hur

i
vid flyttning

och social

och egen familjebildning
ansvaret för försörjning
och hur fördelas rättigheter

ser övergången mellan ursprungsfamilj
Hur fördelas
i olika samhällsgrupper
arbetsbördor

tillgångar

och

produktions-

inom familjen

roll spelar familjen

Vilken

familjelivet

arbetsmarknadsförhållanden

kommunikationsmedel

och frågor

tid,

sin

disponerar

medlemmar

familjens

hur

försörjningsvillkor

gäller familjemas

områden

Andra

mellan
Vilka

generationerna

skillnader

hur avspeglas de i social,

finns mellan
etnisk

olika

och geografisk

samhällsgrupper

ut
och
och
och

segregation

mått kan utvecklas
Slutligen, men inte minst, vilka meningsfulla
stöd, och dess
när det gäller olika former
av familjepolitiskt

fördelning
social

och värdera
Hur kan vi mäta utfallet
och
fattigdom
när det gäller att motverka
det
gäller
samhällets
stöd
Vad betyder
när
att

i samhället

familjepolitikens
utslagning

roll

i
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och motverka

förebygga
avsedda

och icke avsedda
och informella

formella

betyder de för kvinnor
etnisk

erfarenheter och bedömningar

Vilka dynamiska,
splittras
att familjer
effekter har olika bidragsformer
Vilka
stödresurser

i dessa avseenden

skillnaderna

av

respektive

i närmiljön

finns

Hur ser
och vad

ut i olika familjetyper
män och barn med olika

social och

bakgrund.

och statistik
Sverige har genom tillgången till befolkningsregister
värdefulla
bidrag till
att lämna
av god kvalitet goda förutsättningar
statistiskt utvecklingsarbete.
anser det därför angeläget att Sverige, i uppföljningen
i det statistiska
medverkar
aktivt och pådrivande
familjeåret,
av
utvecklingsarbetet.
Kommittén

anser vidare att det kunde finnas anledning att initiera
i lagar, statistik
och
granskning
av familjebegreppet

Kommittén
bred

en
forskning,

exempelvis

genom

anordnande

av ett internationellt

expertmöte.

Biståndsinsatser

6.1.3

om uppföljning
av det internationella
skall omvandlas
frivilligfond
att familjeårets
verksamheter.
Fund i FN-regi för familjeorienterade

familjeåret

I FN:s resolution
föreslås

Kommittén
bistândsinsatser

en Trust

att man också i svenska
anser det angeläget
fäster stor vikt vid familjefrågor
och samarbetsavtal

och familjepolitiska
särskilt framhålla

till

aspekter.
vikten

Kommittén

vill

av att uppmärksamma

i detta sammanhang
situationen

i Central-

och Östeuropa.
sexuellt
om barnarbete, gatubam och kommersiellt,
och
barn
vittnar
hur
barn
fattigdom
är när
utsatta
av
om
inte
sociala strukturer
så att familjer
bryter ner etablerade

Larmrapporter

utnyttjande
svält

längre kan fungera
Detta

är förhållanden

som garanter för barns trygghet och säkerhet.
många plan, både
som måste bekämpas

genom akuta insatser och genom långsiktigt
stöd i en medveten familjepolitik.
I det svenska samarbetsprogrammet

preventiva

för Central-

åtgärder med

och Östeuropa är

kultur. Komett av målen att bidraga till att fördjupa demokratins
mittén vill därför erinra om familjeårets motto: Building the smallest
democracy
in the heart
society,
som på svenska översatts till
Demokratin
börjar i familjen.
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av

erfarenheter

Jämställdhet
kommer

och bedömningar

bildar

alltid

en viktig ingång i detta arbete. Stöd till kvinnor
barnen till del, i synnerhet i samhällen där hela, eller

kvinnornas
axlar.
en stor del av ansvaret för barnens väl vilar
Kommittén anser samtidigt att också barnets rättigheter
bör ges en
plats i samarbetet med länderna i Central- och
egen, framskjuten

Östeuropa.
Kommitténs

har i anslutning till familjeåret
sammanför de baltiska staterna och andra
representanter
länder i Östeuropa. De har alla visat stort intresse för att ta del av
svenska erfarenheter i sitt arbete med att bygga ut samhällsstödet
till

träffat

sekretariat

med olika

bam och föräldrar.

erfarenheter

förebilder,

Man önskar ta del av praktiska
kan
omformas
och anpassas till
som
landet.
söker
för att bygga
I
detta
stöd
egna
man
how,
för
modeller.
färdiga
men värjer sig

situationen

för FN:s familjeår

Kommittén
samhet,

medverkat

har, i anslutning

och
i det

upp egen know

till sin projektverk-

till

för ett bilateralt
att finna finansiering
till
utveckla
lokala
syftar
nätverksprojekt
förebyggande
att
som
insatser inom mödra- och bamhälsovården,
i samarbete med sociala
och forskare.

myndigheter

anser det angeläget att denna typ av stöd, liksom även
insatser som ställer barns och föräldrars
livsvillkor
i fokus,
kan utvecklas
och finna etablerade former för finansiering
inom
Kommittén

andra

ramen för det svenska

6.2

Nordiskt

biståndet.

samarbete

Familjepolitiken

är en av hörnpelarna
Det har därför varit naturligt

modellen.

i den

nordiska

att utveckla

välfärdsett nordiskt

inom ramen för familjeåret.
samarbete som
Ett informellt
i
land,
ömsesidig information
utvecklingen
respektive
om
inför förhandlingar
i FN och EU samt samverkan
samordning
om
och kunskapsutveckling
i form av gemensamforskningsinformation
samarbete

omfattat

ma arrangemang
till familjeåret.

upprättades

således mellan

länderna

i anslutning

Denna typ av samarbete svarar väl mot kravet på nordisk nytta.
den samsyn och de gemensamma utgångspunkter
som
finns i de nordiska länderna i förhållande
till omvärlden.
Samtidigt
Det bygger

Öppnar

de

familjepolitik

skillnader

i utformningen
som finns
av ländernas
möjligheter till jämförande studier och ett erfarenhets-

Summering

av

erfarenheter

och bedömningar

information
för
utbyte som kan ge de enskilda länderna värdefull
och politisk reformverksamhet.
eget utvecklingsarbete
Kommittén
anser det därför angeläget att denna typ av informell
samverkan
kan fortsätta inom ramen för det nordiska samarbetet.

6.3

Fortsatt

europeiska
Vid

förhandlingar

flesta

i den

engagemang

debatten

i FN förs Sveriges

talan sedan inträdet

fall

perioden
av det land som under den aktuella
i EU:s ministerråd.
Innan förhandlarna
ordförandeskapet

går till

gemensamt
av alla medi EU-kretsen.
Det är främst vid detta viktiga
EUmedlemsländerna
har möjlighet
sina
framlägga
att

lemsländema

förslag

innehar

bereds dock frågorna

förhandlingsbordet
samråd

i EU i de

som
och hävda sina ståndpunkter.

uppföljningen
Sveriges engagemang i den internationella
av FN:s
sin
har således en europeisk inramning
har
bas
i den
som
debatt som förs inom EU. Även om familjepolitiken
i dag ligger
utanför
har Sverige därför anledning
EU:s kompetensområde
att
familjeår

följa

och deltaga i den europeiska

debatten

inom

familjepolitikens

område.
l denna debatt spelar forskning
Det är i den tidiga

en viktig roll.
definiebegreppsbildningen
som problembilden
läggs fast och ramarna för framskrivningar
av

ras, perspektiven
utvecklas.
verkligheten

och utvecklingsarbete

Forskning

och utvecklingsarbete

instrument

också inom EU som viktiga
och harmonisering av ländernas
samarbetet

inom

betraktas

för att uppnå den integration
som är ett långsiktigt mål för

politik

område.

socialpolitikens

Den debatt som förts under FN:s familjeår tyder på att frågor om
de familjepolitiska
konsekvenserna
av den aktuella samhällsutveckroll som välfärdspolitiskt
lingen och om familjepolitikens
styrmedel
fått ökad internationell
ökat

intresse

av detta är ett
och utvärdering
av olika länders
efterfrågan
på information,
oavsett

uppmärksamhet.

uppföljning

en ökad
legal status familjepolitiken

familjepolitik
vilken

för

samt

Ett resultat

har på den politiska

dagsord-

ningen.
Kommittén
anser det därför angeläget att Sverige deltar i denna
debatt och aktivt verkar för att frågor om barns villkor
ställs i fokus
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erfarenheter och bedömningar

av

samarbetet.

som sker i det europeiska
är en viktig måttstock
ett lands

och erfarenhetsutbyte

for det kunskaps-

livsvillkor

Barns

välstånd.

forskningssamarbete

Internationellt

6.4

har under senare år ofta rönt positiv uppmärkstudier som rör barn och barns livsvillkor.
samhet
Sverige placerar sig högt på de flesta av de välfärdsindikatorer
som
Svensk familjepolitik

i internationella

vid internationella

användas

brukar

Det är i det perspektivet
svenska
misk

familjepolitiken
olik

expansion,

jämförelser.

att den moderna
att uppmärksamma
under en period av ekonohar utvecklats
den som Sverige i dag har att möta.Vå1t

viktigt

samhälle

är idag dessutom

tidigare,

både vad gäller

mer heterogent

och mer föränderligt
befolkning

familjesammansättning,

än
och

förhållanden.

socio-ekonomiska

För att bevara de goda resultat vi hittills uppnått behöver vi därför
faktorerna
i den
utveckla våra kunskaper både om de verkningsfulla
finns
i
inbyggda
förda politiken och om de nya förutsättningar
som
som vi i dag delar med många andra länder.
som rymmer frågor om barns och ungdomars
och män och om
mellan
kvinnor
jämställdhet
om
också frågor om
och
Den
sjuka.
gamla
rymmer
om

en samhällsutveckling
Det är en utveckling

livsmiljöer,

omsorgen
samspelet mellan

stat och kommun och mellan individ och kollektiv
och
och effektivitet
legitimitet
frågor som gäller välfärdsstatens
den
framtida
för
central
utformningen
betydelse
alla
är
av
av
som

familjepolitiken.
Andra

frågor

handlar

utslagningsprocesser,
och migration,
av

olika

betydelse i sociala
om familjerelationemas
utveckling
om sambanden mellan ekonomisk

såväl inhemsk

som internationell

strategier.

integrationspolitiska

frågeställningar
reproduktionens
Under familjeåret

samt om effekterna
dessa
gäller
Ytterst

och den sociala
villkor
om produktionens
Europa.
betingelser i ett föränderligt

frågor

om familj och familjepolitik
världen.
F orskningskonferenser

har forskning

ställts

och
över hela
har etablerats
har ägt rum, nya samarbetskontakter
och svenska forskare har deltagit i forskningsöver hela jordklotet
såväl nordisk som europeisk och global nivå.
samarbete
i

blickpunkten

forskarmöten

Summering

Detta

av

erfarenheter

och bedömningar

har skett dels via forskarvärldens

egna kanaler, dels genom
initiativ
som tagits inom ramen för FN:s familjeår, i syfte att skapa
möten över nationsgränserna.
har tillkommit
av dessa initiativ
med anledning av FN:s familjeår.

Många
insatser

genom extraordinära
En förutsättning
för att

samarbemer långsiktigt utveckla och underhålla det internationella
infrastrukturer
tet är emellertid
att det finns nationella
som kan
underlätta
och härbärgera
nödvändiga
samarbetskontakter.
Det
behöver
tion

finnas

och

samordningsmekanismer

kunskapsförrnedling,

löpande

bevakning

internationella

och

med

och strukturer

legitimitet

uppdatering

av

för informa-

och

såväl

resurser för
nationella
som

informationsflöden.

Kommittén

anser det mot denna bakgrund angeläget att intemationellt samarbete inom familjepolitikens
område ges hög forsknings-

politisk

6.5

prioritet.

Uppföljning

det svenska

av

familjeåret
Att ställa familjelivet
bam, mödrar
sin närmiljö.

i fokus

innebär

bl.a. att ställa frågor om hur
och fader lever i vardagen och vilka resurser de har i
Det

innebär också att ställa frågor om vilken
roll
kollektiv
kan
och
faktiskt
spela
spelar,
familjernär
som
nas egna resurser inte räcker till.
Detta är frågor som bildat utgångspunkt
för kommitténs
arbete i
samhället

Sverige.

Kommitténs

med åtgärdsförslag.

uppdrag

som arbetat parallellt
dessa
att aktualisera

myndigheter

har inte varit

att utreda och komma
andra kommittéer
legat
som
med familjeåret.
har i stället varit
Uppgiften

Det är uppgifter

frågor

och i den allmänna

inom

berörda

debatten.

organisationer

Uppgiften

och

har varit

att så
inte att skörda, tukta eller ansa sådden.
En samlad redovisning av erfarenheterna
från den utvecklingsverksamhet som initierats
inom ramen för FN :s familjeår,
med stöd av
medel
Allmänna
arvsfonden,
kan
först
efter
projektgöras
ur
periodens slut den 30 juni 1996.
frön,

l avvaktan

härpå redovisas i detta avsnitt några av de erfarenheter
i
arbetet med det svenska familjeåret och de slutsatser vi
gjorts
som
dragit av detta.
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av

erfarenheter och bedömningar

Behov

6.5.1

och

förstärka

den
om

familj

för Sveriges

motiv

Ett viktigt

att

kunskapsutvecklingen

långsiktiga
barn

för

insatser

av

medverkan

i FN:s familjeår

har varit

villkor
i det
att främja kunskapsutvecklingen
om familjelivets
svenska
familjeden
svenska samhället
samt om effekterna
av
politiken.
forskningssamarbete,
Betydelsen av internationellt
som instrument

familjeoch för att utveckla
Behovet av en
har redan framhållits.
for internanationell infrastruktur
som skapar goda förutsättningar
avslutemellertid
vill
understrukits.
Vi
tionellt samarbete har också
utifrån rent
insatser som kan motiveras
ningsvis också peka
både for politiskt

integrationsarbete

politikens

kunskapsunderlag

nationella

överväganden.

Skilsmässor

aktuellt
- ett

och familjesplittring

världen.

Nya familjemönster,

familjesplittring

och

om familjesammanhållning
väckt
till FN:s familjeår
anslutning

Frågor

kunskapsområde

är en del, har väckt en allmän oro om
for barnen och deras uppväxtförhâllanden.

utvecklingen
främst

äldraansvar
internationella

i

rättigheter

har givits

stort

konsekvenserna
om fori den
utrymme

Frågor

debatten.

i Sverige

Också
samhet

och barns

har

över hela
stor uppmärksamhet
av vilka separations- och skilsmässo-

har skilsmässoproblematiken

och har utgjort

ett centralt

fått stor uppmärk-

tema i de insatser

som gjorts

i

till familjeåret.
och
Frågan om en större satsning för att belysa orsakssammanhang
i
därför
aktualiserats
har
skilsmässoutvecklingen
konsekvenser
av
varit
de
frågor
har
bl.a.
anslutning till familjeåret. En utgångspunkt
och som handlade
skilsmässohearing
som ställdes vid kommitténs
följdverkningar
orsaker
och
skilsmässoutvecklingens
samt om
om
med
samband
stödet
i
effekterna
en skilsav det befintliga
och aktuell forskning
mässa/separation. Andra utredningsrapporter

anslutning

har också pekat ut olika

frågeställningar

som skulle

behöva

ges en

bred genomlysning.
Kommittén

har bedömt

att många

av dessa frågor är svåra att
skilsmässor.
De
sig enbart

behandla i en studie som koncentrerar
har en sådan komplexitet
att det är angeläget

att bredda perspektivet

Summering

och se skilsmässoutvecklingen
moderna familjemönstret.

av

erfarenheter

i sitt sammanhang,

och bedömningar

som en del av det

Kommittén

anser därför att man innan man tar ställning till en
bör överväga
satsning
möjligheterna
att utveckla
en
infrastruktur
för
långsiktig
informationsförsörjning
som kan
tillgodose olika kunskapssyften inom familjepolitikens
område.
sådan

Behovet

av en långsiktig
barn
och familj
om
Kommittén

har i avsnitt

lingsarbete

som ställer

De frågeställningar
inhemskt

strategi

för

informationsförsötjning

6.1.2. pekat på behovet av statistiskt
familjerelationer
och barns välfärd

som där lyfts fram

gäller

självfallet

utvecki fokus.

också i ett

perspektiv.

Frågeställningama

är allmänt hållna och bygger på överväganden
behovet
statistik
för internationella
jämförelser och långsiktig
om
av
analys. I Sverige finns redan i dag olika register och databaser
som
är möjliga att utnyttja både för tvärsnittsanalyser
och för longitudinell analys av bl.a. skilsmässor
och familjerelationer.
Det finns
också kvalitativa
studier, som kan ge en fördjupad
kunskap om
familjelivets dynamik. För att få en mer systematisk belysning
av de
sociala
bakom
statistikens
ögonblicksbilder
skulle
processerna
lärdomama från dessa studier behöva knytas
samman och läggas till
grund för en bred epidemiologisk
studie, kompletterad
med strategiska fördjupningsstudier.

Många av frågeställningarna är emellertid inte möjliga att behandla
på grund av brist på data. Utvärdering och analys
av orsakssamband
kräver tillgång till longitudinella
data som ger underlag för att göra
strategiska urval. Upprättandet
databas med
av .en longitudinell
statistik om barn och deras familjerelationer
från olika källor skulle
dock

göra det möjligt

dess

konsekvenser

för

både att belysa skilsmässoutvecklingen
och
olika grupper
av bam. En longitudinell

databas skulle också skapa förutsättningar

lingsarbete

långsiktig
i forskning

Kommittén

som i refonnarbete.
anser därför att SCB

utvecklingsarbete
för

för ett statistiskt

utveck-

kring familjebegreppet
samt tillgodose
ett behov av
för utvärdering och analys, såväl
informationsförsörjning

informationsförsörjning

uppväxtvillkor.

bör få i uppdrag

att inleda ett
på att bygga upp en infrastruktur
och
om barns familjeförhållanden

med inriktning
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Summering

av

erfarenheter

och bedömningar

bör ingå att pröva de praktiska, juridiska,
för att, med
förutsättningarna
och ekonomiska
forskningsetiska
databas
bygga
register,
befintliga
i
som skall
utgångspunkt
upp en
I ett sådant

uppdrag

kunna användas

a

b

som

för tidsserienanalyser
som belyser
och
å ena sidan barns familjeförhållanden
utformning
välfärd och å andra sidan familjepolitikens
skulle göra det möjligt att
en urvalsram för riktade studier som
analyser på
med longitudinella
registeranalysen
komplettera

ett longitudinellt
samspelet mellan

register

grundval av intervjuundersökningar
metoder.
sig på kvalitativa

samt analyser

som grundar

ska
bam- och familjeregister
För att en satsning på ett longitudinellt
forskare
representerar
bör
komma till långsiktig nytta
som
en grupp
teoretisk kompetens knytas till projektet
och
metodologisk
bred
en
databas bör
redan från början. Upprättandet
av en longitudinell

integreras

i ett långsiktigt

samarbete

kring

forskning

om barn och

familj.
Kommittén

upprättandet

anser därför att det vore angeläget
bamdatabasen
av den longitudinella

i databasens
som är beredda att medverka
forskning.
sin
utnyttja den i
egen

Uppläggning

av ett demografiskt

till
att i anslutning
forskare
engagera

uppbyggnad,

för

att

barnregister

anser att det föreslagna registret bör byggas upp som ett
så sätt att det går att
bamregister,
demografiskt
som läggs upp
dels till ett
hushållsregister,
till
dels
transformeringar
ett
göra
kan
ett
lösning
En alternativ
familjeregister.
vara att utifrån
familjeoch ett
både ett bamregister
utveckla
hushållsregister

Kommittén

register. Dessa register bör sedan kunna användas som bas för både
informadär den demografiska
statistik och urvalsundersökningar,
och/eller
med andra registeruppgifter
kan kompletteras
tionen
andra
Helst bör man redan i basregistret kunna föra
demografiska.
de
rent
registeruppgifter än
värdefullt
att pröva möjligKommittén
anser vidare att det vore
heten att införa ett statistiskt familjebegrepp
som knyts till bam med

intervjudata.

föräldrar.
I ett land som Sverige, där registrerade
gemensamma
i betydelse som mätare av familjebildningens
äktenskap förlorat

i

l
i
i
t

Summering

hållet,

ofta

och där familjebanden

variationer,

man hitta nya kriterier
Därför
och familjeprocesser.

måste

mönster

erfarenheter

av

sig utanför

sträcker

för

och bedömningar

hus-

av familjefamiljebegrepp
ett
som tar sin början

beskrivning

föreslås

föräldraskap,
som baseras på det gemensamma
Med
i en gemensam bamkull.
det
första
barnet
vid ankomsten
av
med
denna
kan
faderskap
svensk policy vid fastställande
av
man
definition
även flertalet särboende fäder.
föreslås för att göra
av familjebegreppet
och
den
interna
familjedynamiken
att belysa
tid.
innebär
familjei familjemönstret
Den
över
att

Denna operationalisering
det

l
l
s

möjligt

förändringarna

knyts till ett gemensamt föräldraansvar,
som inleds när ett
barn kommer till världen och som avgränsas av
antalet gemensamma bam. Det skapar också möjligheter att utveckla
för att beskriva t.ex.
andra begrepp, såsom hushåll och familjekrets,

begreppet
första

gemensamt

utvidgade

och särboende,

familjeuppbrott
Teoretiskt

anknyter

familjer.

eller ombildade

som ett
en syn på familjen
och
investepå personligt
engagemang

definitionen

till

projekt, byggt
gemensamt
i ett system
ringar i tid och omsorg,
sträcker
sig över tid och rum. Den
karaktär av livsprojekt,
föräldraskapets

av sociala
respekterar

relationer

som
tydliggör

och

ut detta från
formaliserad
den
sig
är
som, vare
omförhandkontrakt
kan
förhandlingsbart
ett
som
och skiljer

samlevnadsrelation

föräldraparets
eller ej, bygger
las eller brytas.

slutligen

Metodologiskt

på familjenivå,

analyser

vilket

förändringar

i familjemönster

utvärdering

av familjepolitiska

Makten

den föreslagna ansatsen kohortär en poäng både vid analys av
och familjeprocesser
över tid och vid

möjliggör

reformer.

över forskningen

om barn och familj har stor bredd. Den är spridd
med en
antal
och institutioner,
forskningsdiscipliner
över ett stort
i Göteborg, Stockholm och Linköping.
tyngdpunkt vid universiteten
Svensk

Också

forskning

övriga

universitet

och högskolor
inom

bidrag till kunskapsutvecklingen

Splittringen

många discipliner

en svåröverskådlig
användare

hetsproblem
omvärlden.

marknad

och resulterar

emellertid

och forskningsfinansiärer

både för

därför

lämnar

forskare

i ett matchnings-

när det gäller att nyttiggöra

viktiga

området.

skapar

och forskningens
och tillgänglig-

forskningens

resultat

för

Summering

av

erfarenheter

Det finns därför

och bedömningar

att överväga vad som kan göras för att
för utomstående. Syftet med forsktillgänglig
mer
resultat.
är självfallet
att nyttiggöra forskningens

anledning

göra forskningen
ningsinfonnation

informationen
därför utvecklas
i samska
i
forskningresultaten
praktisk
omsätta
som
i en process med aktiva kontaktytor,
handling. Den måste införlivas
för matchning
i tid och rum.
språk och instrument
ett gemensamt
i en struktur som dels är tillräckDen måste också ha sin förankring
För att bli
verkan

effektiv

måste

med dem

ska kunna orientera
sig, dels är
att utomstående
flexibel för att kunna integrera den utveckling
tillräckligt
som hela
och i den praktiska verksamheten.
tiden sker både i forskningen

ligt

för

tydlig

har dels en teknisk aspekt dels
Frågan om forskningsinformation
aspekter som hänger samman med frågor om forskningens organisation och finansiering och med ramarna för samspelet mellan berörda
aktörer.
Både i Danmark

och i Norge
utvecklat

familjeområdet

forskarvärlden.

med

har fackdepartementen

institutionaliserade

I Danmark

finns

barn- och

former

ett nätverk

för dialogen
för

barn-

och

regelbundet och ett nyhetsbrev
som sammankallas
distribueras
med
viss
periodicitet
genom Socialministeriets
som
i samarbete med
försorg. I Norge har Bam- og familiedepartementet,
särskilda
utarbetat
forskningsråd,
Norges
program för samordning
familjeforskning

om barn och familj,
av forskningen
och uppföljningsinsatser
tilldelning
ytor för ömsesidig information
man i båda länderna tillgång

kompetens,

regeringen

önskar

kunskapsområde
I

som
få en

för anslags-

mellan
till

departement

forskningsinstitut

och forskare,

har

med tvärveten-

kan

när
ta emot uppdragsforskning,
viss frågeställning
eller ett aktuellt

genomlyst.
samordnas

Finland

blir styrande

under en given period.
till dessa instrument, som fungerar som kontakt-

Som komplement

skaplig

vilka

forskningsinformation

forskning,
STAKES,

utvecklingsarbete
f.d.

av
till ett tvärvetenskapli
institut för
ling inom social- och hälso- och sjukvårdssektom.

omorganiserats

och

Socialstyrelsen,

som
kunskapsutveck-

Kommittén anser det angeläget att formerna för forskningsinformautvecklas och att man i samband
tion inom bam- och familjeområdet
därmed

även

prövar

forskningsprogram,
kan nyttiggöras.

förutsättningarna
där bl.a. investeringen

att upprätta ett långsiktigt
i en longitudinell
databas

a
lx
i
i
I
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Erfarenheter

6.5.2

av

av

erfarenheter

och bedömningar

kommitténs

utvecklingsverksamhet
Statliga

medel for lokal utvecklingsverksamhet

idag en viktig
och som
utvecklingsinsatser

funktion
kanal

fyller

både som resurs för lokala
för information
och kommunikation

den lokala

mellan

den statliga

och

nivån.

för FN:s familjeår disponerat för lokalt
Det anslag som Kommittén
har spelat en betydelsefull
roll, både när det gäller
utvecklingsarbete
intresset
medverka
i
mobiliseringen
genomförandet
att
av
av den
svenska handlingsplanen
och för kommitténs
kontakter med fältet.
Erfarenheterna

från

familjeår

om att det är
och att få till stånd en
möjligt att stimulera till utvecklingsinsatser
lokal process även med ganska kort förankringstid
om den kommer
i rätt tid i förhållande

FN:s

vittnar

till utvecklingen

En majoritet

på fältet.
har gällt

av ansökningarna
insatser för föräldrar och barn i splittrade
och flyktingfamiljer.
faller utanför

Det är framför

bl.a.

tidiga

förebyggande

familjer

samt i invandrarallt dessa grupper som i dag

samhällets

skyddsnät eller saknar kunskap och kraft att
fram
hand
i det utbud av stödinsatser
sig
på
ta
egen
som samhället
har här givit budskap både om grupper som
erbjuder. Ansökningama
faller utanför det reguljära skyddsnätet och om vilka resurser som
kan finnas på lokal nivå. De ger också antydningar
om hur förnyelse
med förankring på lokal nivå kan initieras

och förändringsarbete
bred bas.
Utmärkande
verksamheter

för projekten

idéer, ambitioner
och
är att de bygger
initierats
människor
fältet
och
de
i
att
som
av
samverkan
mellan olika förvaltningar
och
bygger

många

fall

mellan

offentlig

Ibland

verksamhet

har de kommit

och folkrörelsegrupper.
till

stånd som en lösning
en egen
arbetslöshet
eller en osäker arbetssituation.
som t.ex.
De har då givit en bild av hur ett ekonomiskt
kärvt klimat ibland kan
frigöra kompetens och kreativa resurser för lokalt fömyelsearbete.

problematik,

I andra fall handlar

det om engagemang
och eldsjälar som har kraft
och energi att dela med sig också till andra.
kort tid. För att en utvecklingssatsning
skall ha
Ett år är emellertid
en bestående

uppföljning

verkan

krävs

en viss varaktighet,
en aktiv
med erfarenhetsåterföring
och fortsatta inititativ
inom

en sammanhållande
ram.
De projekt som initierats
ses som punktinsatser

både

i anslutning

till FN:s familjeår

som ingår i ett bredare spektrum

bör därför
av verksam-

Summering

erfarenheter och bedömningar

av

för att integrera utsatta grupper genom lokal
De erfarenheter som gjorts inom ramen för kommitténs
i ett
i och värderas
behöver därför sättas
utvecklingsprojekt
innan mer bestämda slutsatser kan dras. l
nationellt
perspektiv,
heter

och initiativ

samverkan.

avvaktan

redovisar

härpå

utifrån

6.5.3

Behovet

förebyggande

Behovet

för

insatser

stöd

samt

och

föräldrar

vissa

avsnitt

följande

denna projektverksamhet.

överväganden

av

i

kommittén

allmänna

familjepedagogiskt
integrera

att

utsatta

barn

av familjekunskap

Kunskaper
blindskär

om det
är viktiga

byggstenar

De är också

förberedelse.

medel

i barns

dynamik

krav,

familjelivets

moderna

och

att stärka

och

ungdomars
barn

vuxeni
och föräldrar

att hantera problem i den egna familjesituationen.
Många unga människor är i dag dåligt förberedda för de krav som
kommer
och föräldraskap
familjeliv
att ställa på dem. Det gäller

förmågan

såväl i praktiska

frågor,

och frågor
som i frågor om familjeekonomi
i den egna rollen som förälder och som
och samlevnad.

och relationer

om ansvar
partner i föräldraskap
Att stärka barn, ungdomar

och föräldrar

både i kompetensen

att

av den egna praktiska vardagen och i deras kompetens att
inom den egna familjen, torde därför vara en av
hantera relationer
samhällets viktigaste insatser för att förebygga såväl skilsmässor och

klara

familjer,

splittrade

Skolans

som familjevåld

och våld i samhället.

roll

har en nyckelposition
ungdom för deras kommande
Skolan

att förbereda barn och
Det står också i skollag och

när det gäller
vuxenliv.

att skolan i samarbete med hemmen skall främja eleveroch samhällsmedmänniskor
till ansvarskännande
nas utveckling
lemmar. Det finns bl.a. mot den bakgrunden anledning att i olika

läroplaner

sammanhang
diskutera

och

alla

frågor kring familj

nivåer

i Ungdomsskolan

och samhälle.

ta upp

och

Summering

till

I anslutning

erfarenheter och bedömningar

har det kommit fram mycket nytt
radiosammanställningar,
rapporter,
av
i
skolans
skulle
kunna
tillvara
tas
som

FN:s familjeår,
i form

kunskapsmaterial,

och videofilmer,

kassetter

av

också underlag

arbete. Det finns

och

utbildningsändamål

olika

för olika

för att ta fram läromedel
nivåer i ungdomsskolan.

Bland

de

för FN:s familjeår
ingår
som erhållit medel från Kommittén
samlevnadsläromedel
för
direkt
f.ö. också ett projekt som
avser

projekt

och gymnasiet.

för högstadiet

undervisningen

finns i dag stora möjligheter
att
Dit
hör
eleverna
själva
är
upptagna
av.
som
Det är ett område där barnen själva kan känna sig
familjerelationer.
med egna erfarenheter
att dela med sig av. Deras
som experter,
erfarenheter
har också viktiga saker att lära oss vuxna, lärare och
informationsteknik

Med modern

sådant

levandegöra

inte minst

Det framgick

föräldrar.

i den serieteckningstävling

om
arrangerade med anledning av
som tidningen Kamratposten
Kamrathösten 1994, i samarbete med Socialstyrelsen,
familjeåret

familjen

posten nr 12/94.
Barn, föräldrar

och lärare

hantera sina inbördes

språk för att
ett gemensamt
Det gäller svenska familjer och det

behöver

relationer.

hit från
som kommit
ramen för en levande
på ett sätt
undervisning finns möjligheter att nalkas kulturskillnader
och
intresse.
väcker
nyfikenhet
som
i andra kulturer kan också vara
Ett positivt intresse för familjelivet
i den
familjer
att känna sig välkomna
ett sätt att få invandrade

gäller

självfallet

andra

länder

i särskilt

och

andra

hög grad familjer

kulturer.

Inom

svenska skolan. Också frågor om etik och moral bör vara möjliga att
olika kultursätt, när man kommer
ta upp på ett naturligt
och modernt
i samband med diskussioner
yttringar
om familjen

familjeliv.

Temat

familj

i kampen

också

redskap

Med dagens mediateknik

skulle därför kunna vara ett
och mobbning.
främlingsfientlighet
mot
öppnas här många möjligheter.

och samhälle

är ett tema som är möjligt att nalkas från
frågor kan tas upp i många olika
ämnen i skolan. Det är också ett tema som lämpar sig för arbete i
former. Det är dessutom ett ämne som skulle kunna ge
annorlunda
och samhällsfrågor

Familj

olika

många

håll.

Hithörande

ett konkret innehåll
ta upp frågor som rör bl.a. relationerna
med
skulle vidare kunna samverka
föräldrasamverkan

givningen
samtidigt
skolan

och i avdramatiserade

fonner

inom tonårsfamiljer.

Skolan

den kommunala

familjeråd-

och genom att anlita det expertkunnande
som där finns,
möjligheten
erbjuda familjerådgivningen
att använda

som plattform

för förebyggande

insatser.

Summering

av

och bedömningar

erfarenheter

För närvarande

arbetar Skolkommittén

med frågor som rör skolans
ingår att föreslå åtgärder som kan stimulera
den pedagogiska
i skolan, att ta tillvara
mångfalden
utvecklingen
och samhällets mångkulturella
karaktär som en resurs i skolarbetet
inre arbete. I uppdraget

hur inflytandet

samt att överväga
stärkas.

för barn och föräldrar

skall kunna

inom
om Skolkommittén
anser att det vore värdefullt
de frågor
att uppmärksamma
ramen för sitt uppdrag hade möjlighet
här
har
förts
fram.
som
Kommittén

l

å

l

i
Primärvårdens

möjligheter

Familjekunskap

är som ämne vidare än den traditionella
som ges inom mödra- och bamhälsovården.

föräldra-

utbildningen
Ingen av
dem kan ersätta den andra. Den föräldrautbildning
som i dag praktiseras i primärvårdens
regi är mycket fokuserad på nyföddhetsperioden och relationerna

inom familjen

i samband med barnets ankomst.

i familjernas

liv. Det är då nya roller
är en nyckelperiod
utkristalliseras
och nya identiteter
grundläggs. Det är också då som
ställs på sin spets och mönster
och förväntningar
för
attityder
Detta

i form av
samvaron inom familjen tar fonn. Den föräldrautbildning
blivande
föräldrar
inom
mödrahälsoföräldragrupper
som erbjuds
vården fyller en viktig funktion
i denna omställningsprocess.
Den

hjälper nyblivna

föräldrar

i sina nya roller.
Föräldrar är emellertid
och blir föräldrar

föräldraskap

att hitta en egen botten och medvetenhet

betyder också olika

Både kommittén

grupp. De har olika problem
omständigheter.
Omställningen till

ingen homogen

under skiftande

saker för pappor och mammor.
har under familjeåret
stött

och andra myndigheter

som syftat till att utveckla ett socialt föreinom föräldrautbildbyggande arbete med särskilda föräldragrupper
olika utvecklingsprojekt

pappagrupper,
ensamma mammor och tonårsdvs. grupper
där föräldrarna
befinner
mödrar,
sig i en likartad
livssituation
och får stöd av varandra i bearbetningen av känslor och

ningen.

Det har gällt

upplevelser

i samband

med det kommande

föräldraskapet.

en viktig uppgift både när det gäller att bana
föräldraroller
och som en socialt förebyggande insats, som ger otrygga blivande föräldrar
kraft att växa genom
stödet av andra i samma situation. Ofta har dessa projekt tillkommit
Dessa projekt

fyller

väg för merjämställda

Summering

i samverkan

med sociala

av

myndigheter

erfarenheter och bedömningar

och/eller

frivilligorganisa-

tioner.

Socialtjänstens
Även

efter

föräldrar

Lokala

nätverk

och pedagogiskt

stöd

den första

perioden som nybliven förälder har många
stöd
i föräldrarollen
i form av information,
av
stödsamtal och i bland också krisstöd. Detta behov är

behov

rådgivning,
särskilt

ansvar:

i anonyma storstadsområden,
och där särskilt bland
invandrarfamiljer
och unga ensamstående
En växande
mammor.
och arbetslösa föräldrar.
grupp är också umgängesföräldrar

påtagligt

Det handlar om utsatta grupper som lätt faller igenom i de generella skyddsnäten och som har dåliga kunskaper om vilken hjälp de
kan få inom ramen för de offentliga
eller som i
stödsystemen
sökandet

efter rätt instans löper risk att tappa bort både sig själv och
på vägen.

självkänslan

Men det handlar

också om enkla vardagliga behov av information,
och socialt erkännande
i ett föräldraskap
som

erfarenhetsutbyte
utspelar

sig i isolering

från vänner,

släkt och bekanta.

Under familjeåret
och stödfonner

har ett antal projekt som erbjuder olika lösningar
för att möta dessa gruppers behov initierats.
Det har

skett med stöd både av Kommittén
för FN:s familjeår
främst Folkhälsoinstitutets
Barnprogram

myndigheter,
styrelsens
Syftet

och av andra
och Social-

Barn i Fokus.

projekt

med dessa projekt

att utveckla nätverken runt de
utsatta familjerna. Projekten fyller ett stort behov, inte minst de som
vänder sig till invandrarkvinnor
och deras bam. De bygger broar på
marknivå

har varit

och knyter de första maskoma

i ett nät för att integrera

de

allra mest utsatta barnen i den svenska samhällsgemenskapen.
Andra projekt gäller nätverk och kunskapsuppbyggnad
som vänder

sig

till

föräldrar

omständigheter,
funktionshinder

är förenat
vars föräldraskap
frånskilda
pappor, adoptivföräldrar,
etc. Många av dessa har initierats

med

speciella

föräldrar

med

av självhjälpsmyndigheter.

grupper, andra sker i lokal samverkan med olika
Kommittén
anser det angeläget att de samlade

erfarenheterna

dessa verksamheter

De bör kunna

vägledning

följs

för fortsatta

upp och utvärderas.
insatser, både
riksnivå

och

lokal

i arbetet med att stärka socialt utsatta familjer och förebygga
risker för social utslagning bland barn och unga.

av
ge
nivå,

tidiga
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7

och socialt
till kunskapsutveckling
och
på att förebygga social utslagning
internanationell
och
lokal,
demokrati,
på
till
och
fostra barn
unga
har initierats och ny forskning inletts.
tionell nivå. Förändringsarbete
för FN:s familjeâr avslutade sitt arbete den
Den svenska kommittén
31 december 1995. Vi har i denna rapport velat peka ut några av de
FN:s familjeâr

har givit

utvecklingsarbete,

impulser

inriktat

bedömning
insatser som enligt kommitténs
bakom handlingsplanen
upp ambitionerna

är angelägna för att följa
för Sveriges medverkan

i familjeåret.
kan
som startats i anslutning till familjeåret,
och
förändringsarbete
socialt
återföras
ett
ett
olika
speglat
föräldraskap,
kring modernt
ur

De utvecklingsprojekt
med några undantag

kunskapssökande

kvinnans, barnets och mannens.
Det som återstår är att knyta samman dessa perspektiv, i en samlad
bäst kan stödja dagens
reflektion
om hur samhället som kollektiv
ha,
både i omsorgen om
föräldrar i den viktiga roll de har och måste
små barn som behöver omedelbar vård och tillsyn, och i samvaron
med de större barnen.
och
påminnelse om föräldrarnas
Kanske behövs en särskild

perspektiv

familjens

just för de lite äldre barnen

betydelse

och ungdomarna,

egen hand. Både stora och små barn
som rent praktiskt klarar sig
behöver kärlek, vänskap och omtanke. Men de behöver dessutom
både föräldrar och andra vuxna som bollplank och samtalsparter för
att hitta sin roll i samhället. Och de behöver engagerade vuxna som
för att utveckla en egen etisk livshållning.
inspirationskällor
börjar i familjen.
FN:s familjeåret har haft ett motto: Demokratin
Familjen är emellertid ingen isolerad företeelse, skild från samhället
i övrigt

Om mottot ska bli
är inga supennänniskor.
få den
såväl pappor som mammor,
bli
till
positiv
ska
en
som krävs för att föräldraskapet

och föräldrar

verklighet
uppbackning

måste

föräldrar,

kraft.
Det är också nödvändigt att vi tar till oss hur olika villkoren
de uppfordringar
och diskuterar
olika grupper av föräldrar

är för
som
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familjeårets

motto ställer på oss inte bara som föräldrar utan även
och medborgare i ett land som vill fostra barn
som medmänniskor
och unga till jämlikhet,
social rättvisa och demokrati.

Appendix

1

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv

Åtgärder
utlysa

med anledning
av Förenta
1994 som ett internationellt

nationernas
beslut
år för familjen

att

Dir. 1992:56
Beslut vid regeringssammanträde
Chefen for Socialdepartementet,

Mitt

1992-04-09
statsrådet B. Westerberg, anför.

förslag

Jag föreslår att en interdepartemental beredningsgrupp tillsätts för att utarbeta törslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan i det
internationella familjeåret 1994.

Bakgrund
Förenta nationernas generalförsamling
har den 8 december 1989 genom
resolution 44/82 utlyst år 1994 som det internationella
familjeåret.
Familjeårets tema skall vara "Familjen, dess möjligheter och förpliktelser
i en föränderlig värld". De större manifestationer, som förutsätts äga rum
under familjeåret, skall anordnas på såväl lokal och regional som nationell
nivå under administrativ medverkan av Förenta nationerna. Generalförsamlingen har därför beslutat att Förenta nationernas kommission för social
CSD
skall förbereda arbetet samt att det ekonomiska och

utveckling

sociala rådet Ecosoc skall fungera som samordningsorgan för familjeårets
aktiviteter. Sverige är f.n. medlem i såväl CSD som Ecosoc.
Koordinatom

vid sekretariatet

Centret for social utveckling

för det internationella
och humanitära aktiviteter

familjeåret

inom

i
Wien har i en skrivelse vänt sig till den svenska regeringen. Han har där
hemställt att Sverige förverkligar den handlingsplan för det internationella
familjeåret, som antagits samtidigt med resolution 44/82 och som tillsammans med resolutionen

vid FN-kontoret

översänts med sekretariatets skrivelse bil..

I samma skrivelse erinras om resolution 45/133 som generalförsamlingen
antog den 10 januari 1991 och enligt vilken FN:s generalsekreterare har
bemyndigats att inrätta en frivillig fond för det internationella familjeåret.
I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att anvisa medel till fonden för
att denna skall kunna täcka kostnaderna för ett framgångsrikt genomförande
av det internationella familjeâret, i synnerhet i de länder, vilkas ekonomiska
och tekniska utveckling ännu lägger hinder i vägen för detta.
deltagit i besluten att genomföra det
Sverige har i generalförsamlingen
generalsekreteraren att
internationella familjeåret 1994 samt att anförtro
därför
framstår
frivilliga
fonden.
Det
upprätta den
som angeläget att åtaktiviteter för att
samordna
Sverige
förbereda
och
gärder nu vidtas för att i
förverkliga

intentionerna

med det internationella

familjeåret.

Uppdraget
I ett inledningsskede bör en interdepartemental beredningsgrupp tillsättas
för att utarbeta förslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan i det internationella familjeåret 1994. Gruppen bör redovisa sina
överväganden senast den 10 september 1992. Jag avser att i samband med
detta ta ställning till frågan om en fortsättning av gruppens arbete och dess
fortsatta sammansättning.
Till beredningsgruppen bör knytas en referensgrupp med representanter
för de myndigheter och organisationer som i sin verksamhet sedan länge är
problematik på såväl det
väl förtrogna med familjen och familjelivets
nationella som det internationella

fältet.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
bemyndigar chefen för Socialdepartementet att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp om högst tio ledamöter med uppdrag att förbereda den
svenska insatsen för genomförandet av Förenta Nationemas Internationella
Familjeår

1994,
att utse en av ledamöterna att vara ordförande,
att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde
beredningen.
Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna för beredningsgruppens egen verksamhet skall belasta femte huvudtitelns anslag
Utredningar

m.m.

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.
Socialdepartementet

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv
S

Dir.

till

kommittén

för

FN :s familjeår

1992:06
1994:14

Beslut vid regeringssammanträde

Sammanfattning

den 27 januari

1994

av uppdraget

Kommittén för FN:s familjeår skall under FN:s familjeår 1994 fungera
som kontaktorgan med samordningsansvar för de svenska insatserna.

Bakgrund
Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 dir.
1992:56 chefen för
Socialdepartementet att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp om
högst tio ledamöter med uppdrag att förbereda den svenska insatsen för
genomförandet av Förenta nationernas internationella familjeår 1994.
Den 24 mars 1993 överlämnade beredningsgruppen en handlingsplan för
Sveriges medverkan i FN:s familjeår till statsrådet och chefen för Socialdepartementet.
Chefen för Socialdepartementet beslutade genom departementsbeslut den
29 september 1992 och den 6 april 1993 om förlängning av beredningsgruppens uppdrag i enlighet med de riktlinjer som redovisats i handlingsplanen. Beredningsgruppen
antog i samband med det senare beslutet
namnet Kommittén för FN:s familjeår.
Regeringen ställde den 2 december 1993 särskilda medel ur Allmänna
arvsfonden till Socialdepartementets förfogande att disponeras av Kommittén för FN:s familjeår för utvecklingsverksamhet i samband med internationella familjeåret. Regeringen uppdrog vidare
kommittén att fördela
anvisade medel i enlighet med lagen 1928:281
om Allmänna arvsfonden
,
samt de principer som angavs i beslutet. Kommittén bemyndigades i beslutet att fastställa närmare riktlinjer för fördelningen av medel för utveck-

lingsarbetet samt att inom den angivna ramen disponera medel till utvärdering och erfarenhetsspridning.

Uppdraget
Kommittén skall under familjeâret fungera som kontaktorgan med samordningsansvar för de svenska insatserna. Kommittén skall i samverkan
med myndigheter och organisationer som arbetar långsiktigt med frågor
som rör familjen
och livsstimulera till kunskapsutveckling och debatt om familjevillkor
former i dagens svenska samhälle,
till initiativ och utvecklingsarbete, särskilt insatser som syftar
—uppmuntra
till att förebygga social utslagning,
fördela anvisade medel ur Allmänna arvsfonden i enlighet med regeringens beslut den 2 december 1993,
medverka till att svenska erfarenheter förs ut till internationell debatt,
till FN om familjeâret i Sverige samt
- rapportera
och forskningsfmansierande
i samverkan med forskningsinstitutioner
organ stimulera till internationellt forskningssamarbete inom familjepolitikens omrâde.
Kommitténs arbete skall vara avslutat före utgången av juni 1995.
Socialdepartementet

s

l

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv

familjeår
Dir

till

Kommittén

för

FN:s

1992:06

1995:l05

Beslut vid regeringssammanträde

Sammanfattning

den 29 juni 1995

av uppdraget

Kommittén för FN:s familjeår ges utsträckt tid för att fullfölja
dir. 1994:14 t.o.m. den 31 december 1995.

sitt uppdrag

Bakgrund
Kommitténs uppdrag
Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 chefen för Socialdepartementet
att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp S 1992:06 med uppgift
att utarbeta förslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan
i Förenta nationernas familjeår 1994 dir. 1992:56.
Sedan beredningsgruppen den 24 mars 1993 överlämnat en handlingsplan
för Sveriges medverkan i FN:s familjeår beslutade chefen för Socialdepartementet den 6 april 1993 om förlängt uppdrag i enlighet med handlingsplanens riktlinjer.
Kommittén antog i samband med detta namnet Kommittén för FN:s familjeår.
Den 27 januari 1994 beslutade regeringen att ge kommittén tilläggsdirektiv dir. l 994: 14, varigenom uppdraget preciserades enligt följande:
Kommittén skall under familjeåret fungera som kontaktorgan med
samordningsansvar för de svenska insatserna. Kommittén skall i samverkan
med myndigheter och organisationer som arbetar långsiktigt med frågor
som rör familjen

-

Motiv

och
och debatt om familjevillkor
stimulera till kunskapsutveckling
livsformer i dagens svenska samhälle,
uppmuntra till intiativ och utvecklingsarbete, särskilt insatser som
syftar till att förebygga social utslagning,
fördela anvisade medel ur Allmänna arvsfonden i enlighet med regeringens beslut den 2 december 1993,
medverka till att svenska erfarenheter förs ut till internationell debatt,
rapportera till FN om familjeåret i Sverige samt
och forskningsfmansierande
i samverkan med forskningsinstitutioner
forskningssamarbete
inom familjeinternationellt
till
stimulera
organ
politikens område.

för förlängning

l de tilläggsdirektiv,
som utfärdades den 27 januari 1994, antogs komslutfört
den 30 juni 1995. Det var vid den tidpunkten
uppdrag
mitténs
vara
kommitténs insatser skulle komma
omfattning
förutse
den
inte möjligt att
planet.
internationella
det
att få, bl.a.
Frågan om fortsatta insatser för att följa upp familjeåret inom FN har varit
föremål för överläggningar vid olika internationella möten, bl.a. vid en
i
koordinatorer
nationella
konferens med familjeårets
interregional
för
social
kommission
i
FN:s
utfebruari
1995
Bratislava den 4-7
samt
veckling den 10-20 april 1995. Sverige har spelat en aktiv roll i dessa
överläggningar och bör fortsätta att bevaka frågan när den kommer upp i
FN:s generalförsamling vid dess 50:e session hösten 1995.
Vidare återstår att summera erfarenheterna under familjeåret och att redovisa de svenska insatserna i en sammanfattande slutrapport.
För att möjliggöra en uppföljning av det arbete som inletts samt ge kommittén tillfälle att lämna en samlad redovisning av Sveriges insatser i anslutning till familjeåret bör verksamheten förlängas med sex månader.

Uppdraget
mandat förlängs t.o.m. den 31 december 1995. Kommittén
skall under den återstående verksamhetsperioden följa upp och lämna en
slutlig redovisning av det arbete som inletts under FN:s familjeår.

Kommitténs

Socialdepartementet

ê
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Den

2

svenska

160363ARKA

handlingsplanen

FN:s

r

familjeâr
1994

i

Mål,

inriktning

och handlingsprogram

FÖRORD

med frågor

alla som arbetar

inbjuda
verka

för FN:s familjeår

kommittén

Den svenska

i det svenska

vill med denna skrift

SI 99206

för FN:s internationella

programmet

att med-

livsvilkor

som rör familjers

familjeår,

1994.

som står bakom P ro g rammet, är en interdekommitté,
partemental
som tillsatts för att förbereda och samordna
till familjeåret.
ingår företrädare
I kommittén
Sveriges insatser i anslutning
Kommittén

för FN:s famileår,
l

för Justitie-,

utbildnin

civildepartementet

Når

g s- 9 utrikes- 7 social- 9 arbetsmarknadsforskning.
samt socialvetenskaplig

denna informationsskrift,

nu publicerar

nå ut med information

om Sveriges medverkan

kultur-

3

och

är det vår förhoppning
i familjeåret

både på riksplanet

och organisationer,

myndigheter

7

att

till media,

och på lokal

nivå, samt

till en bred allmänhet.

Det år också vår förhoppning
känna

det angeläget

bestående

resultat,

i form

livskvalitet

för de familjer

Stockholm

i maj I993

För kommittén

Carl-A

Ordförande

som får denna information

till att familjeåret

skall

i Sverige når

skyddsnät och ökad
av ny kunskap, effektivare
vardagen att
ihop.
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FAMILJEÅR

FN:s

har utlyst 1994 till ett internatiogeneralförsamling
Förenta Nationemas
nellt familjeär
och roll i det
Bakgrunden
är familjens förändrade
situation
Med utgångspunkt
moderna samhället.
i temat Familj:
resurser och
värl
har medlemsländerna
inbjudits
att medveransvar i en föränderlig
ka med insatsen som främjar respekten för de grundläggande
mänskliga
under mottot I familjen läggs grunden för ett demokratiskt
rättigheterna
sambäl
.
Aktiviteterna

under året skall bl. a. främja jämställdhet
mellan kvinnor
och
män samt bidra till att utveckla samhällets stöd i former som stärker familoch oberoende.
jernas självständighet
De skall främst bygga på inhemska
och lokala

initiativ

Målsättningen

samt omfatta

alla familjeformer.

är bl. a:

o att öka medvetenheten
förhållanden
återverkar

om hur ekonomiska,
på familjelivet,

o att fästa uppmärksamheten
lemmar i en familj,

på rättigheter

sociala

och skyldigheter

o att anpassa och utveckla stödet till familjerna
jernas egna problem och svårigheter,
o att stödja och uppmuntra
familjeområdet
samt verka

lokala,

regionala

för ett ökat utbyte

och demografiska

för alla med-

med utgångspunkt

och nationella
mellan

olika

initiativ

i famil-

inom

organisationer,

samarbete
0 att bygga vidare på de resultat som uppnåtts i internationellt
särskilt rörande kvinnor,
barn,
kring frågor som rör mänskliga rättigheter,
ungdomar, äldre och handikappade.

MEDVERKAN

SVERIGES

FAMILJEÅR

FN:s
Den svenska

familjeåø;
s1992:o6,

regeringen

1

har beslutat

En särskild

1994.
har fått i uppdrag

kommitté,

att Sverige skall
Kommittén

att förbereda

medverka

i FN:s

för FN:s familjeår

och samordna

Sveriges

insat-

till året.

ser i anslutning

för Sveriges engagemang är att insatserna skall kunna ses
inom ramen för svensk familjepolitik.
som inslag i en långsiktig verksamhet
Sveriges medverkan
i FN-året ger tillfälle att summera vad som görs inom

Utgångspunkten

olika

sektorer

och kunskapsbehov
och att lyfta fram aktuella erfarenheter
erfarenhetsutbyte.
debatt och internationellt

både för inhemsk

skall arbeta öppet och utåtriktat
är att Kommittén
utan att bygga
samverkan
med
skall
stället
söka
i
organisation.
Kommittén
någon
stor
upp
och organisationer
myndigheter
som vill utveckla den egna verksamheten
Avsikten

och som kan dra fördel
jeåret.
Kommittén
ut svenska
mer därför

forskning

av olika

informationsinsatser

i anslutning

till famil-

till FN vad som görs i Sverige samt föra
ska också rapportera
debatt. Arbetet i kommittén
komerfarenheter
till internationell
i första

hand att inriktas
debatt.

på kunskapsinventering,

information,

och internationell

En handlingsplan

har upprättats

denna anges de mål och riktlinjer
det följande.

och överlämnats

till socialministern.

för Sveriges medverkan

I

som presenteras

i

MÅL

FÖR

SVERIGES

INSATSER

UNDER

FAMILJEÄRET
och komplexiteten
i det familjeliv
o Att synliggöra och belysa mångfalden
i livsstil och
som levs i Sverige 1994, i syfte att öka förståelse för skillnader
levnadsvillkor
och skilda livsformer.
över kulturgränser
och lagstiftningens
betydelse
o Att belysa det generella familjestödets
jämställdhet
och demokrati
och för den enskilda familjens livskvalitet,
samt bidra med kunskapsunderlag
lets ansvar.

i debatten

om familjens

för

roll och samhäl-

för preventiva
och stödjande insatser inom ramen
o Att ge utgångspunkter
för
föräldrautbildning,
barnomsorg
och skola, familjerådgivning
och
a
socialtjänstens
individoch familjeomsorg,
genom att belysa familjebandens betydelse

och beroende

0 Att bidra till en långsiktig
det svenska samhället.

av yttre

vilkor

i olika

kunskapsutveckling

o Att föra ut svenska erfarenheter
internationellt
erfarenhetsutbyte.
Den gemensamma
utgångspunkten
litiken och dess inriktning.

till internationell

livssammanhang.
om familjers

debatt

livsvillkor

och verka

för dessa mål är den svenska

i

för

familjepo-

SVENSKA

DEN

FAMILJEPOLITIKEN
Familjepolitiken

i svensk välfärdspolitik.

är en av hörnstenama
om att bam

läggande mål är att värna
och familjeform.
härkomst

Ett grund-

får goda uppväxtvillkor

oavsett
till att
ska också medverka

Familjepolitiken

och lär sig demokratisintegreras i det svenska samhället
unga människor
och integritet,
värde
människors
lika
för
Respekt
ka gmndvärderingar:
jämställdhet mellan könen och omsorg om utsatta grupper är andra ledstjärnor
som samhällets
ser familjen och föräldrarna
och fostra
uppväxtförhållanden
goda
skapa
det
gäller
att
resurs när
samhällsmedborgare.
till demokratiska

Den svenska
främsta
barnen

En familj

familjepolitiken

inte isolerad

lever samtidigt

utan utveckoch omständigheter.

från samhället

och anpassar sig till yttre villkor
under de senaste decennierna
har omvandlats

las, förändras
Samhället

i övrigt

också nya livsformer
Den svenska

fram

vuxit

familjepolitiken

och nya ramar

ska främja

och därmed

har

satts för familjelivet.

både valfrihet

när det gäller

och män. Kvinnornas
om barnen och jämställdhet mellan kvinnor
nivå, har underlätsig
arbetslivet,
idag
männens
närmar
deltagande i
som
och förtats genom insatser från samhällets sida
a i form av barnomsorg

omsorg

äldraledighet.
för familjens

Invandring

Möjligheter
försörjning
och inhemsk

att dela ansvaret både
omsorgen om barnen.

har skapats för föräldrar
och för den praktiska

befolkningsomflyttning

har samtidigt

skapat nya

värderingar
och förändrat
livsmönster
om livsmål och familjestrategier.
krav och människors
liksom arbetslivets
har förändrats
Boendemiljöer

nät-

till ett fåtal nära anhöriverk. Kretsen av familj
har blivit alltmer beroende av samhällets stöd för att kunna
ga. Föräldrar
med en god omsorg om barnen.
förena rollen som familjeförsörjare
och anhöriga

har minskats

Omvandlingsprocessen
barnfamiljerna
Det omfattar

Generella

i det svenska

successivt

samhället

har medfört

att stödet till

har byggts ut.

idag:

insatser:

o Ekonomiskt
omkostnader.

stöd för fördyrade

levnads-

ersättning för förlorad
o Ekonomisk
inkomst vid vård av barn.

arbets-

o Föräldraledighetsregler.
0 Social omsorg och pedagogisk
stimulans

i samhällets

o Rådgivning
för mödra-och
Riktade
Vänder

barnomsorg.

och hälsokontroll

inom

ramen

barnhälsovården.

insatser:

sig till barn och föräldrar

som på grund
har en mer utsatt position än andra. Det gäller
v barn i ensamförälderhushåll,

av speciella

omständigheter

a:

o barn med invandrarbakgrund,
o barn i segregerade boendemiljöer
o barn med fysiska,
Individuellt

psykiska

anpassade

Avser barn och föräldrar

samt
eller sociala

handikapp.

insatser:
i familjer

på grund av
som sviktar, där föräldrarna
saknar kraft att klara föräldrarollen
på
hand.
finns
Här
och psykiska sjukdomar
egen
a missbruksproblem
men
också arbetslöshet,
personliga kriser och relationsproblem.

tillfälliga

eller varaktiga

Att utveckla

problem

kunskaperna

barns livschanser,

om hur samhällets olika stödformer
jämställdheten
mellan könen samt välfärden

stort är ett viktigt

motiv

för Sverige att medverka

påverkar
i samhället

i FN:s familjeår.

i

OMRÄDEN

AKTUELLA

De svenska

insatserna

familjeåret

till

i anslutning

har som huvudmål

kunskap
o att ta fram ny
kunskaper
föra
ut
som redan finns
o att
och nya initiativ.
utvecklingsarbete
till
stimulera
o att
har pekat ut vissa områden där kunskaperna
Kommittén
las. De presenteras
huvudrubriker:

här som olika

teman

behöver
under

som har grupperats

Familjeliv
i Sverige.
belysning.
och internationell
familjepolitik
Svensk
i historisk
o
förebygga social utslagning
och integration
o Prevention
—om att
demokrati.
till
fostra barn och unga

utvecktre

o

och

i ett flergeneranämligen Familjen
ett område har diskuterats,
områden som
de
flera
Det är ett tema som ryms inom
tionsperspektiv.
av
för EG:s Äldreår
1993, där
tas upp. Det är aktuellt även inom ramen
samordning
huvudtema.
En
mellan generationerna
är ett
Solidaritet
av
insatserna kommer därför att göras.

Ytterligare

Familjeliv

i Sverige

för familjelivet,

Villkoren

föräldraskap

och barns uppväxt

har förändrats

har vuxit fram och har,
Nya familjeformer
de senaste decennierna.
boende,
skapat nya uppväxtvilloch
arbetsliv
i
parallellt med förändringar
under

kor för barn och unga.
och föra ut gäller bl a:
att sammanställa
familjeliv
i dagens Sverige,
och faktiskt
familjeformer

Kunskaper

o nya
o innebörden

för barn och föräldrar

av ökad jämställdhet

i hem och arbetsliv,

mångfald i samhället,
av etnisk och kulturell
o erfarenheter
segregation.
konsekvenserna
av social och åldersmässig

Andra

att lyftas fram gäller t ex de mål och drömsom förtjänar
föräldrar
och
barn
har i dagens svenska samhälle
ungdomar
inkl
mar som
dem.
samt hur de gör för att förverkliga

kunskaper

Svensk

i historisk

familjepolitik
belysning

och internationell

detta tema ryms forskning och kunskapssammanställningar
vuxit fram och utvecklats.
ser hur den svenska familjepolitiken

Inom

Kunskaper

att sammanställa
framväxt
o Familjepolitikens
bakgrund
mot
av sociala,
samt förändringar

som bely-

och föra ut gäller bl a:
och lagstiftningens
förändringar,
ekonomiska

i arbetslivets

och demografiska

förändringar

organisation.

Det finns

intresse för sådan kunskap. Målet bör
ett starkt internationellt
publik med en samlad publikation
vara att nå ut till en internationell
och/eller vetenskapliga
tidskriftsartiklar
på
a engelska och franska. Detta
tema har ett nära samband med föregående.

Prevention

och integration

förebygga
- om att

Den svenska

social utslagning

familjepolitiken,

liksom

och fostra barn och unga till demokrati

välfärdspolitiken

i stort har en bäran-

de princip:
och integration.
Inriktning
på generell prevention
Det betyder att insatser
till stöd för utsatta grupper, exempelvis barn och ungdom med fysiska, psykiska och/eller sociala handikapp,
i första hand sker inom ramen för samhällets ordinarie
verksamheter.

Kommittén

byggande

har pekat ut fem strategiska områden av betydelse för det föreDe gäller problem och svårigheter som många familjer

arbetet.

delar men som får långtgående
resurssvaga familjer:

konsekvenser

när de drabbar

utsatta

och

1.

och arbetsliv

Familj

En av grundstenarna
för föräldrar,
kvinnor

i den svenska

är att göra det möjligt
förvärvsarbete
med ett aktivt

familjepolitiken

och män, att förena

föräldraskap.
frågor att belysa gäller bl a:
Arbetslöshetens
återverkningar
på familjebildo
ning och familjeliv
Aktuella

o Hur kan med utgångspunkt
banden mellan pappor-barn

från arbetslivets
stärkas

Vilken

och hur ska fler pappor

äldrautbildningen

organisation,
roll spelar förän hittills

detta tema hör också frågor som rör utvecklingen
och skola samt relationerna
mellan familj, barnomsorg

Till

2.

fås att

föräldraförsäkringen

utnyttja

Familjer

inom

barnomsorg

och skola.

splittras

som

Allt fler barn får
I dag föds de flesta barn till en familj med två föräldrar.
dock uppleva att familjen splittras innan de själva lämnar föräldrahemmet.
att belysa gäller bl a:
och utvecklingen
av familjeseparationer
0 Förekomsten
skilsmässor
i olika grupper

Aktuella

frågor

och stöd till familjer

insatser
o Behovet av förebyggande
under och efter en skilsmässa
Au särskilt

intresse

och

före,

är:

och familjernas
0 insatser för att samordna samhällsstödet
kontakter
med olika instanser vid skilsmässa
o insatser
fäder

3. Att

hushåll och frånskilda
för att stötta ensamförälder
och
nätverksarbete
frivilliginsatser.
a genom

växa

I samspelet

i och

inom

och förhållningssätt

genom

familjen

familjen
till den vuxna människans
livssyn
Familjen kan också vara ett skydd mot

läggs grunden

till omvärlden.
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en hård verklighet utanför
nätverk som underlättar
vuxenvärlden
Aktuella
O

kan därför

frågor

Föräldrarnas
sociala

väggar.

övergången
ibland

I dagens samhälle

till vuxenlivet

tunnats

har de sociaut. Steget ut i

bli svårt.

att belysa gäller bl a:
och familjens roll för barns och ungdomars

utveckling

familjens

hemmets

och personliga

växt.

Inte minst

gäller det

betydelse i samspelet med andra personer och ini barnets fostran, t ex barnomsom medverkar

stitutioner

sorg och skola.
AU särskilt

intresse är:

för att skapa sociala nätverk och miljöer som kan
och samverka med familjen under ungdomars
komplettera

O Insatser

frigörelseprocess.
Initiativ
mellan

för att minska
generationerna.

ålderssegregation

och stärka

banden

för att stödja både föräldrarna
i sin identitet och
ska
från
föräldrar
frigöra
och barndom
sig
som

Insatser

ungdomarna
för att hitta

4. Att

växa

egna vuxenroller.

in i det svenska

samhället

Detta tema handlar om olika invandrargruppers
specifika problem. De
de ställs inför när det gäller anpassningen
utmaningar
till det svenska samhället

innebär

Aktuella

ofta särskilda

påfrestningar

frågor att belysa gäller
Invandrarkvinnors
situation.
O
skilsmässofrekvensen
Den
höga
O
O Situationen
normsystem

Anhörigvård
Behovet

för familjelivet.

bl a:

i vissa grupper.
för barn som kläms mellan skilda kulturer
i hemmet och det omgivande samhället.

av äldre invandrare.
vid flyktingmottagandet.
av frivilliginsatser

och

5. När

sviktar

föräldrar

- om

utsatthet

och

sociala

rättigheter

Det handterna tar upp familjens roll i sociala utslagningsprocesser.
skyldigheter
och föräldrars
lar också om barns rättigheter
samt om gränsvikfamiljerna
då
och
föräldras
integritet
samhällets
mellan
ansvar
serna
krissituaföräldrar
och
barn
i
för
skydda
att
tar. Särskilda insatser behövs
Detta

tioner

eller när förmågan

Aktuella

frågor

o Normkonflikter
o Rättsprinciper

Av särskilt

att belysa gäller bl a:
i arbetet med utsatta
och rättstillämpning.

intresse

o förebyggande
barnhälsovård,

insatser

inom

barnomsorg,

barn och föräldrar.

ramen för mödra- och
och familjesocialtjänst

bör barn med fysiska,

Härvid

eller sociala

handikapp,

o Skolans

saknas.

är:

rådgivning.
i familjer

att vara en bra förälder

med psykisk

psykiska

barn i missbrukarfamiljer

sjukdom

roll och samarbete

och/
och barn

ägnas speciell uppmärksamhet.

med familjen.

PLANERADE

AKTIVITETER
till

i anslutning

Insatserna

Aktiviteter

FN-året

kommer

a att omfatta:

i Sverige:

samt dokumentation
om vad
om familjeåret
o Information
i
Sverige.
görs
som
och kunskapsförmedling.
kunskapsanalys
Kartläggningar,

Utvecklingsarbete

ramen för befintligt
till nya reformer.

inom

Översyn och förslag
för att främja

Insatser

forskning

familjestöd.

och informationsförsörjning.

aktiviteter:

Internationella

debatt.
o Deltagande i internationell
solidaritetsmanifestationer.
Internationella
0
Enskilda

och planer

aktiviteter

reras från kommitténs

redovisas

i en separat

bilaga som kan rekvi-

kansli..

kommer att registrera de verksamheter
Kommittén
som redovisas till komskall
kunna tjäna som
Avsikten
denna
kansli
databas.
i
mitténs
är att
en
före och under familidé- och kunskapsbank
dels för löpande information
jeåret,

dels som underlag

för den svenska

rapporten

till FN vid familjeårets

slut.
En enkel blankett för registrering
kansli.
rekvirera
från kommitténs
förs automatiskt

in i kommitténs

av pågående och planerat arbete finns
Den som lämnar in en sådan blankett
register för utsändning av kommitténs

nyhetsbrev.
kan den som önskar begära tillstånd att
I samband med registreringen
använda FN-årets emblem. Det får dock inte användas för kommersiellt
bruk.

att
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Appendix

Familj

en

Tankar
Norra

-

en

FN:s

om

Latin

Dokument

gränslös

28

januari

1994:2

familj
1994.

resurs.

eår.

Innehåll

Sid4

Inledning: Familjen - en gränslösresurs
Carl-Anders Ifvarsson,Socialdepartementet,
Statssekreterare
ordförandei Kommittén för FNzsfamiljeår

SidS

Invigning av det svenskafamiljeåret
socialminister Bengt Westerberg,Socialdepartementet

Familjen och de mänskliga rättigheterna
Sid8

Familjeåreti FN
FN:s koordinator för det internationella familjeåret Henryk
FN:s familjeårssekretariati Wien

Sokalski,

Sid 10

Familj ochsamhälle
ProfessorRita Liljeström, Sociologiskainstitutionen, Göteborgs universitet

Sid I3

FN:s konvention om barnetsrättigheter
Expeditionschef Göran Håkansson,Socialdepartementet

Sid 14

Sätt barnensbehov i centrum
BarnombudsmanLouise Sylwander,Barnombudsmannen

Sid 17

Samhälletsytterstaansvarför barnen
Generaldirektör ClaesÖrtendahl, Socialstyrelsen.

Familj och välfärd
Sid 19

Svenskfamiljepolitile ieuropeislebelysning
Docent Ulla Björnberg, Sociologiskainstitutionen, Göteborgs universitet

Sid23

Den svenskafamiljen - myt ochverklighet
Docent Eva M Bernhardt,Demografiskaavdelningen,Stockholmsuniversitet

Sid 29

Föräldraskapocharbetsliv - medfokus pa mannen
MödrahälsovårdsöverläkareGöran Swedin,Jämtlandslänslandsting

Sid 30

Föräldraskapocharbetsliv - medfokus pa kvinnan
Avdelningsdirektör Agneta Nilsson, Folkhälsoinstitutet.

Det sociala nätverket
Sid33

Kärlek ochansvar- om behovetav ett vidgat familjebegrepp
Ungdomsminister Inger Davidson, Civildepartementet

Sid 35

Familjen ochfolkhälsoarbetet
Generaldirektör Agneta Dreber, Folkhälsoinstitutet

Sid 37

Familjestödi närsamhallet
Avdelningsdirektör Vibeke Bing, Folkhälsoinstitutet

Sid 39

Familjerådgivning- paret i fokus
FamiljerådgivareBertil Sandén,Göteborg

Slutord
Sid 41

Svenskainsatserunderfamiljeåret
Carl-Anders Ifvarsson
Kommitténs ordförande,statssekreterare

FÖRORD

Den

januari 1994 invigdes FN:s

28

ferens

i Norra

Latin

i Stockholm.

familj eäri Sverige vid en konFamiljeåret öppnades av

för faBengt Westerberg och FN:s koordinator
Sokalski, som leder FN:s familjeårssekmilj eåret, Mr Henryk
forskare
retariat i Wien. Övriga medverkande
var beslutsfattare,

socialminister

och praktiker, som i sitt dagliga värv arbetar med frågor som rör
Mot
olika nivåer i det svenska samhället.
familj ers villkor

bakgrund av erfarenheter från centrala ämbetsverk, från universitet, högskolor och kommunalt
utvecklingsarbete, delade de
och tankar inför det svenska familjeåret.
med sig av sina lärdomar
i
En grundläggande utgångspunkt för Sveriges medverkan
familj eåret har varit att insatserna inte ska ha en tillfällig karaktär
det långsiktiga arbete som
och syfta till att förstärka
utan bygga
bedrivs i svensk familj epolitik för att trygga barns och föräldrars
och livskvalitet.

välfärd

perspektiv och reflektioner som
ningen av familj eåret äger därför giltighet
mätta tiden för FN:s familjeår.
De

framfördes

vid invigden utäven bortom

hölls vid
Vi har av detta skäl velat göra de anföranden
som
konferensen tillgängliga för en större publik. Vi är glada att inför

andra

halvlek

anföranden
rapport
läsas och

i

av det

svenska

och tankar

familj

som
eårskommitténs

spridas

både

familj

framfördes

kunna

eåret

vid invigningen,

dokumentserie.

under och efter FN:s

Stockholm

Carl-AndersIfwtmon
Ordförande

presentera

De

de

som

en

förtjänar

att

familjeår.

den 15 augusti 1994

Birgit Arve-Parés
Huvudsekreterare

Carl-Anders

I

fvarsson

INLEDNING

Familjen
Kommittén för FNzsfamiljeårharvalt att
inviga familjeåreti Sverigeunder rubriken Familjen - en gränslösresurs.
Rubriken rymmer en mångtydighet
som är avsiktlig. Den är Öppenför olika
tolkningar och synsätt.Den rymmer en
spänningsom ocksååterfinnsi debatten
om familjens roll och möjligheter i dagenssamhälleoch som passarbra ihop
medöppningenavfamilj eåret.Vårt syfte
meddagenskonferens är att öppna för
en mångsidigbelysning och debatt om
familj ersvillkor ochmöjligheteri dagens
svenskasamhälle.Vihoppas att familjeåret ska stimulera till en debatt som
överskrider gränserochskillnaderi synsätt och värderingar.
Rubriken vill också antyda att familjen är en Öppenresurs,enresurssom
kanutvecklasavosssjälva.Vad enfamilj
är och blir bestämsi växelspeletmellan
den enskilda individen och det omgivande samhället. Både som enskilda
individer och som medborgarei ett demokratiskt samhälleär delaktigai förhandlingenom familjelivets ramar,såväl
i våra egnaliv som i andras.

- en

gränslös

resurs

verkaför att barn som växerupp i olika
delaravvärldenska växaupp i ett samhälle präglatav omsorgochrespektför de
grundläggandemänskligarättigheterna.
Det är om dettaden här konferensenska
handla.
Programmetinnehåller olika block.
fånga det
I det första av dessavill
globalaperspektivet.W hardärförinbjudit Mr Henryk
Sokalski att komma
hit och berättaom familjeåreti FN med
utgångspunkt i Förenta Nationernas
arbete för de mänskliga rättigheterna.
Efter honom kommer Rita Liljeström
att ge oss några nutidshistoriska och
internationella utblickar när det gäller
växelspeletmellan familj och samhälle.
I det andra förmiddagspassetvill
belysa vad konventionsarbetet i FN
betyder för barnsvillkor. Vi har tyvärr
fått ett mässfall.ThomasHammarberg,
som skullehadeltagit häridag,har blivit
kvarhålleni Geneveochhar inte kunnat
komma hit. I hans ställe kommer nu
socialdepartementetsexpeditionschef,
Göran Håkanssonatt berättaom FN:s
konvention om barnets rätt och tillkomstenav denna
Medlemmar i världssamfundet
Sverigeinrättade förra året en barnFörenta Nationernas deklaration om
ombudsmannainstitution, dvs en särmänskligarättigheterocharbetetför fred
skild myndighet som har till uppgift att
ochdemokratii världenär enuppfordran
bevakabarns rätt och intressen.Vi har
till solidaritet och globalt engagemang. bett den nya ombudsmannen,Louise
Som enskildaindivider kan
vare sig Sylwander, att komma hit och berätta
styrautvecklingeneller förändravärlden hur hon ser sin uppgift ochvad hon
påegenhand.Men kan ivåraprivataliv
vill göra under familjeåret.
påverkaenskildabarnsuppväxtmiljö. Vi
Vi får ocksåenillustration av socialkan också,i ett demokratisktsamhälle,i styrelsensuppdrag när det gäller samden politiska processen,påverka barns hällets ansvar att värna om barns inoch ungdomarsuppväxtvillkor. Och
generaltressen.genomSocialstyrelsens
kan,som medlemmari världssamfundet, direktör ClaesÖrtendahl.

Familj och välfärd
Svensk välfärdspolitik har tidigt och
medvetet satsat att skapa förutsättningar för ett tryggt föräldraskapoch ett
bra familjeliv genom olika former av
generellt familjepolitiskt stöd. Barnbidrag, föräldraförsäkring och barnomsorg utgör hörnstenari detta. I det andra
programblocket vill
belysa den
svenska familjepolitiken och dessbetydelseför dagenssvenskafamiljer
Vi har därför bett två forskare och
två praktiker att komma hit och dela
med sig av sinakunskaper och erfarenheter ur praktiken. Vi kommer här att
lyssna till docent Ulla Björnbcrg från
sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, docent Eva Bernardt
från demografiska avdelningen vid
Stockholms universitet, avdelningsdirektör AgnetaNilsson från Folkhälsoinstitutet, som tidigare under många
arbetat med frågor kring föräldraförsäkring och föräldrautbildning vid
socialstyrelsen,samtmödrahälsovårdsöverläkareGöran Swedin, som är engagerad i utvecklingsarbete inom Jämtlandslänslandsting.
Det sociala nätverket
Den svenskafamiljepolitiken bygger i
första hand generellastödformer. Vid
sidan av dessa finns socialtjänstens
individ- och familjeomsorgerför familjer som har behovav särskilt stöd.Dessa
inslaghariblandskymt betydelsenavdet
individuella engagemangetoch av den
trygghet som skapas
basplanet av
människor själva. Det förebyggande
arbetetmåsteemellertidockså skei former som främjar samhörighet och

gemenskapi nätverken i och kring den
egnafarniljekretsen.Det är dessutom i
det nära samspelet med människor i
vardagen som barn och ungdomar lår
respekt och omsorg om andra och kan
göra de erfarenhetersom är nödvändiga
för att förstå innebörden i demokrati.
Det är om detta det sista programblocket kommer att handla.Vi vill
a
belysavad stödet i socialanätverk och
lokala gemenskaper betyder för barn
och föräldrar, både när det gäller att
förebygga social utslagning och ohälsa
och när det gäller barnens vård och
fostran.Ungdomsminister Inger Davidson kommer här att tala om vikten av
förebyggande arbete bland barn och

unga med utgångspunkt från sin roll
som ordförande i
a Barn- och
ungdomsdelegationen.
Generaldirektör
Agneta Dreber talar sedanom familjen
i ett folkhälsoperspektiv.
Förutsättningarnaatt växaupp under
trygga förhållandenmedföräldrar i öppet samspelmeddensocialaomgivningen som en naturlig resurs är mycket
olika för barn i olika familjer. Föräldrar
som saknar egentrygghet, som har en
osäkerekonomi, dåligt självförtroende
ochosäkraframtidsutsikter har svårt att
egen hand kunna ge barn de erfarenheteroch förutsättningar som krävs
för en harmonisk uppväxt. Att skapa
trygga ramar för föräldraskapetoch att

bjuda intresseoch engagemangför de
barn möter i vår vardagär enfråga om
ansvar och solidaritet som berör oss
alla, både som medborgare och som
medmänniskor.Sisti raden av inbjudna
talare kommer Vibeke Bing att berätta
vad mankan göra inom ramenför lokalt
utvecklingsarbete,i samverkanmed de
familjer som berörs. Hon har en gäst
med sig, Bertil Sandén,som är familjerådgivarei Göteborg.
Såserdagenstalarlista ut. Innan ger
den harjag glädjen att hälsa
oss
socialminister Bengt Westerbergvälkommen i talarstolen för det offentliga
öppnandet av det svenskafamilj eåret.

Bengt Westerberg
INVIGNING
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Det finns områden som är så engagerandeoch väcker så mycket känslor
som familj och barn. Det har erfarit i
Sverigedär familjepolitiken länge varit
en laddadpolitisk fråga.
FN:s internationella familj
är ett
att farniljefrågorna
annat exempel
engagerar.Det finns i mångaländer en
oro överdendemografiskautvecklingen.
Traditionella livsmönster förändrasoch
i familjelivetutvecklas ett sätt som inte
stämmermeddet som människorär vana
vid.
l våras besökte jag en kommun i
Italien för att studera barnomsorg.
Under ett par dagarträffadejag drygt tio
kvinnor. Ingen av dem hadefamilj Bara
enendahadeett barn.Jagfrågadeom det
var ett undantageller om detta är vanligt
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i Italien. Som många av er vet var det
ingentillfällighet, utandet är ett mönster.
Mångakvinnor i europeiskaländer,i
mångaandrahåll
Japan,i USA och
tvingasi dagväljamellanatt göra yrkeskarriär och att hafamilj Somett resultat
av det här har födelsetalensjunkit i
Europa och ligger nu ofta långt under
dennivåsom är nödvändigför att reproducerabefolkningen.
För kvinnor i Sverigebehöver det
emellertidinte handlaom ett val mellan
yrke ochfamilj utanom både-och.Trots
att Sverigehardenhögstakvinnliga förvärvsfrekvenseni Europa har de näst
högstafödelsetalen.En viktig förklaring
till det är attvi i Sverigeharfört enmycket
framgångsrik familjepolitik, med en
generös föräldraförsäkring, en väl ut5

byggd barnomsorg och ett bra barnbidrag som hörnstenar.Det skall naturligtvis byggavidarepå.
Till skillnad från andra år som FN
utlyserhandlarfarniljeåretinte om någon
särskildgrupp utan snarareom en social
institution eller en samhällsföreteelse
somjust nu genomgårstoraförändringar
i världen.
De här förändringarnatas sinahåll
till intäkt för att vrida klockan tillbaka.
Det tror jag vore farligt. Därför är utgångspunktenför Sverigesengagemangi
familjeåretatt insatsernaskall kunna ses
som inslagi enlångsiktig verksamhetinDen
om ramenför svenskfamilj
svenskamedverkani familjeåret ger oss
möjlighet att summera vad som görs
inom olika sektorer och att lyfta fram

annati arbetslivet,vet att detinte är så.
En förklaring till det kan hitta i att
kvinnor generellt sett har ett större
ansvarför hem och barn och att hemarbetetdärmedär ojänmtfördelatmellan
kvinnor och män. Även om tiden som
kvinnor och män läggerned arbetei
hemmet är ganskalikartad, skiljer sig i
Inte bättre förr
allmänhet uppgifterna åt. Män utför
En åsiktsomoftaförsframärattfamiljen, sakersom går att planerabättreoch ofta
både
förläggastill helger,somt exatt fixabilen
mycket bättreförr. I boken Perspek- eller klippa gräset.Kvinnor har ofta antiv
barn och ungdom menar istället svaretför sådantsom måstegörasvarje
Göran Lassbooch Lars Gunnarssonatt dagt ex att lagamat, diskaochläsaläxor
verkligenheten talar ett annat språk. medbarnen.
Släktens betydelsebeståri allra högsta
Detta påverkarkvinnors möjligheter
grad.Det är nog i ställetså,att idaghar i arbetslivoch politik. Inte förrän jämfler släktingar i livet, och mer regel- ställdhetenhar nått innanför hemmets
bundna kontakter med släktingar än dörrar kan arbetslivetbli jämställt. Det
någonsinförr, skriver de. Lassbooch v innebäratt arbetsfördelningeni hemmet
Gunnarssonfortsätter med att peka
ocksåblir en politisk fråga.Jag vet att
hur lägre barnadödlighet och ökad detta är en kontroversiell ståndpunkt,
medellivslängdhar bidragittill detta.Det men jag har svårt att sedet annorlunda.
är ocksålättare att hålla kontakten med Exemplet speglar hur förhållandenai
släktingar,även om avståndenär stora, familjen i högstagrad ocksåhar en polieftersom kan resatill eller tala i tele- tisk laddning.
fonen med nära och kära. Nya studier
visarocksåatt mor- ochfarföräldraridag Modernt familjeliv
har stor betydelse som stöd för unga Många fler blir mammor i den svenska
välfärdsstatenän tidigare och jämfört
barnfamiljer.
med andra länder. Att bli förälder är
Andra forskare har också pekat
skydd i familjen förr i något som i stort sett alla,bådekvinnor
barnensbrist
tiden. Ann-Sofie Ohlander som är och män,i dagenssamhälleväljer att förhistoriker i Uppsalahar visat hur synen verkliga.Det mestatyder att deockså
barnen under historiens gång följer satsar föräldraskapet.Det finns de
kvinnan. Under 1700- och som påståratt förvärvsarbetandeföräldsynen
1800-talen hade barnen låg prioritet". rar inte hinnermedsinabarn.Men det är
Kvinnorna toghand om barnen.Männen inte riktigt. Iidsstudier visaratt delägger
tog nästanaldrigöverden uppgiften.Om nedlika myckettid barnensom hemmodern dog, splittrades i stället ofta mavarandeföräldrar. De förvärvsarbefamiljen och barnen överlämnadestill tandedrar in annatarbetei hushållet.
Det visar sig också från undersöknågonannan.
vardagsliv
När kvinnornas ställning förbättra- ningar att småbarnsföräldrars
des,blevocksåbarnenssituation bättre. är mycket bamorienterat Föräldrarna
sigeftervadmananservarabarnDe blevsynligaoch gavshögreprioritet.
Det förhållandet kvarstår. Kvinnornas ets behov och intressenoch ägnarsig i
och barnenssituation följs åt. Såhar det hög grad barnenunder sin ledigatid.
Det finnsocksåett stort föräldraengagevarit och är än idag.
i t exföräldrakomangsommanifesteras
Arbetsfiirdelningen i hemmet
operativadaghem.Ett annatexempelär
Det finns alltsåett viktigt sambandmel- allade föräldrar som ägnarhelgernatilllan det som händeri familjen och sam- sammansmed sina barn för skjutsa till
hälleti övrigt. Det avspeglas
i familjeårets ishockeyträning och knattefotbollsfamiljen
lägger
grunden till
I
matcher.
motto:
De allra flestabarni Sverigeleveri en
ett demokratiskt samhälle".Ett talande
exempelär jämställdheten.
kärnfamilj. 1991 redovisadeStatistiska
Formellt sett har kvinnor och män centralbyrånatt 78procentav allabarni
samma rättigheter och möjligheter i åldern 0-17 lever lever tillsammans
Sverige.Men
en rad områden,bland med sin mammaoch pappa. Av barn i
aktuella erfarenheteroch kunskapsbehov bådeför inhemsk debatt och internationellt erfarenhetsutbyte.
Mycket talar för att välfärdsstaten,
där en aktiv familjepolitik är ett viktigt
inslag, snarare har stärkt än försvagat
familjen.
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förskoleåldernbor över fyra avfemsamman med bådasinaföräldrar.
Även om de flestabarnlevermedbåda föräldrarna, är det mångasom under
sin barndom upplever att familjen
splittras.
Kommittén för FN:s familjeår har
redanhunnit ägnasigendel denfrågan.
Vid en hearingom skilsmässorsomhölls
i höstasefterlystesbland annat att barnets behov och rättigheter skall tas tillvarabättre.Det är barnensom kommer i
kläm när föräldrar skiljer sig. Budskapet
från många vid hearingen var att det
behövs mer barnperspektiv när olika
j
beslutfattasi sambandmed att föräldrar l
går skilda vägar.

Viktiga pappor
Tyvärr betyder alltför ofta skilsmässal
detsammasom att pappamer ellermindre försvinner ut barns liv. Enligt Bente g
och Gunnar Öberg som har ägnat sig j
mycket frågan om pappor och skils- l
mässorhar28procent avdebarnsom berörs av en skilsmässaingen kontakt med
sinafäder.
Man kan naturligtvis inte sägaatt alla
barn som inte träffar sina pappor får en
dålig uppväxt Men det ett faktum att
mångabarnoch ungdomar som hamnar å
glid inte har haft någon fadersgestaltl
att knyta an till. I en undersökning av i
Jerzy Sarneckisom de särskilda ungdomshemmenvisadedet sig att 70 proV
cent av ungdomarna antingen inte alls
levt tillsammans med sina pappor eller
baralevt meddem under en del av uppväxtåren.
Bakom de här separationernaligger
mångaproblem. Ibland handlar det om
ouppklarade skilsmässor. Många män
och kvinnor behöver hjälp att i sådana
situationerredaut sinarelationer. Det är
i det perspektivetman skall sedet beslut
om att allakommuner skall varaskyldiga
att erbjuda familjerådgivning vilket
riksdagen beslutade förslag av regeringen strax före jul.
Men relationer grundläggstidigt. Vi
har i Sverigeen unikt lång föräldraledighet som ger stora möjligheter för
föräldrar att umgåsmed sinasmå barn.
Det har lett till att pappor är mer
närvarandei sina barns liv idag. Den
väldiga förändring för kvinnorna som
har skett under de senastedecennierna
har också senaretid följts avatt många
barnharvunnit sinapappor. Ändå finns

detmycket kvar att göra dettaområde.
Tyvärr utnyttjas bara en mindre del
avföräldraledighetenavpappornajag är
övertygad om att om fler pappor tog
föräldraledigt skulle färre barn förlora
kontakten med sin pappa längre fram
underbarndomen.Det är därför som jag
förordar att en månad i föräldraförsäkringenknyts till pappan,alltså att en
pappamånadinförs.
Det ärocksåviktigt för pappansskull.
Jag tänker på alla de pappor som gärna
vill varahemmamedsim småbarn, men
som känner ett motstånd från arbetsgivare och arbetskamrater. Pappamånadenär en hjälp för dem.
Det är viktigt ocksåför mammornas
skull. Om någonsinska enjämställd
arbetsmarknadmåstearbetsgivarnaförståatt bådepappor och mammorhar små
barn.
Det finns, förutom en pappamånad,
ett par andraförslagtill lösningar hur
papporna skall chansenatt ta tillvara
sinpappaledighet.Regeringenäröverens
om att någon form av stimulansbehövs.
Hur ett konkret förslag kan komma att
utformas återkommer jag till i den järnställdhetsproposition som läggs nästa
månad.l Norge är pappamänadenredan
införd. För barnensskull tyckerjagdet är
dagsför sammasaki Sverige.
Vissa familjer
behöver särskilt stöd
Huvudinslagen i den svenskafarniljepolitiken är generella.Det innebär att
förmåneroch serviceutgår till allabarnfamiljer oavsett inkomst eller sociala
förhållanden.Vi har i Sverigegodaerfarenheterav en sådanpolitik.
Men för vissagrupper behövssärskildainsatser.Jagtänker då bland annat

familjer där någon av familjemedlemmarnahar ett funktionshinder. I dag tas
nästanallahandikappadeom handi hemmet. Det är en positiv utveckling som
blandandradefunktionshindradesjälva
har arbetatför länge.Men det är ingen
tvekan om att det ocksåinnebären stor
press deenskildafamiljerna.De behöver stödochavlastning.Det är angeläget
att FN:s familjeårävenledertill att situtationen för dessa familjer uppmärksarnmas.
På förslag från regeringenhar flera
viktiga handikappreformergenomförts
underde senastetvå åren.Några avdem
har handlat just om att förbättra situationen för familjer där någon har ett
funktionshinder.
Ett av de första förslag som jag lade
fram i egenskapav socialministergällde
förbättringar av det ekonomiskastödet
till familjer medfunktionshindradebarn.
Dels höjdesvårdbidraget,dels infördes
generösarepensionsreglerför den som
tar emot bidraget.
Vid årsskiftetträddeden nya rättighetslagenför funktionshindradei kraft.
Den innehåller bland annat rätten till
personligassistent.
Ett viktigt mål för dessareformer är
att förbättra stödet - både det sociala,
praktiska och det ekonomiska till
familjer där någon har ett funktionshinder.Detkangällaett barn,enungdom
eller en vuxen familjemedlem.Rent allmäntär det naturligtvis att ett förbättrat stödtill enfamiljemedlemmedfunktionshinder nästanalltid ger positivaeffekter för helafamiljenslivsvillkor. Men
inom handikappreformenfinns också
flera viktiga delar sommer direkt riktar
sig mot föräldrarnaochfamiljeni övrigt.
Det finns genom den nya handi-

kapplagen en tydlig rätt till avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse
utanför hemmet.Föräldrar vill ett funktionshindrat barn skall genom detta ges
avlösningfrån omvårdnadenav sitt barn
för att miljöombyte och en stundsavkoppling. Även assistansreformenär
viktig ur ett familjeperspektiv. Genom
att ha tillgång till en personlig assistent
som man själv har valt kan den funktionshindradefamiljemedlemmen en
bättre och tryggare situation, samtidigt
som familjen i övrigt kan en viss avlastning.
Reformen innehåller också förbättringar i föräldraförsäkringen både genom utökade rättigheter och höjda åldersgränser.
Jag hoppas och tror att de här reformerna skall ledatill verkliga förbättringar för familjer där någon har ett
funktionshinder. Men får inte slå oss
till ro med detta.Det är viktigt att dehär
familjerna får ett tillräckligt stöd från
samhälletssida.De har rätt att krävadet.
Medden uppläggningavdeltagandei
familjeåret som Sverigehar valt handlar
det inte om tillfälliga kampanjer eller
kortsiktiga insatser.Vårt engagemangi
de här frågorna finns sedanlångtid tillbaka. Vi har kommit långt med en
farniljepolitik somger bådekvinnor och
män chansen att kombinera förvärvsarbete och familj Samtidigt ser jag
familjeåretbarasomen början till insatser som ytterligare kan förbättra den
politiken. En ökadjämställdhet,mer närvarandepappor och ett mer utbrett barnperspektiv är sådanainslag.
Därmed har jag glädjen att förklara
den här konferensen för öppnad och
samtidigt ocksådet svenskafarniljeåret
invigt.
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FAMILJEÄRET
Det är en ära för mig att förenasmed er
häridag,för att fira invigningen av FN:s
internationellafatniljeår i Sverige.Tillåt
mig att först uttrycka min stora uppskattningavdensvenskanationellakommittén för FN:s familjeår, under dynamisk ledning av statssekreterareCarlAnders Ifvarsson,för att de organiserat
denna viktiga konferens till stöd för
familjer och för FN:s internationella
familjeår 1994. Det faktum att denna
konferens också erhållit celebert stöd
från herr Bengt Westerberg,vice statsminister och tillika socialminister,serjag
som ännuett bevisför Sverigesstöd och
förståelseför familjeåret. Med tanke
Sverigeskonsekventautrikespolitik och
uppriktiga stöd för FN, så är det inte
förvånandeatt Sverigeär blandde första
ländernasom inviger familj eåret.
Ert land gesofta som ett exempel
modellför störreoffentligt tillmöjlig
en
handahållandeav serviceoch stödtill familjer, statligt eller från denprivata sektorn, till exempelinom områden som
barnomsorg,föräldraledighet och möjlighetenför småbarnsföräldraratt kortarearbetsveckor.Sverigehar det här
andra,visat att ett
området, liksom
samhällebaserat ett engagemangför
mänskligvälfärd, mänskligarättigheter,
ett omfattandesocialtnätverkoch medbestämmande
är möjligt. I andradelarav
världen är det tyvärr ofta såatt vad som
iblandbetecknassom familjen i kris till
brister i det
stor del snarareberor
offentliga handlingsprogrammet.

överhängandebehovetav stödtill farniljer.Temat för året:Familjen resurseroch
ansvari enföränderlig värld, fästerstor
vikt vid att sprida ökad kännedomom
farniljefrågorbland regeringar,enskilda
organisationer,liksom inom den privata
sektorn.Dessmål är att sökavisa vikten av en bättre förståelseför familjers
problem och funktioner, att öka kunskapen om de ekonomiska,socialaoch demografiskaprocessersom påverkar familjer och deras individuella medlemmar, samt att fästa uppmärksamhet
alla familjemedlemmarsrättigheter och

I FN

alafrågorinom en och sammaram, ett
sakligt och integrerat sätt. Av samma
anledning hoppas att de erfarenheter
och slutsatserfamiljeåret leder till kommer att användasikommandeinternationellaevenemangförsocialafrågor, såsom
FN:s konferens om befolkning och
utveckling, som kommer att hållas i
septemberi år, samt FN:s socialatoppmöte och FN:s fjärde kvinnokonferens,
vilka bådakommer att hållasnästaår.
Med andraord, eftersom leveri en
värld av mångfald,med mångaolika familjetyper, så har ingen önskan, och
inte heller mandat, att verka för någon
speciellslagsfamilj etyp, eller ideal. Vår
uppgift ärdock, er liksom min, att gestöd
till familjer av alla de slag,för att de ska
kunna uppfylla sina funktioner bättre,
som kulturbärare, som människoformgivare, och som aktörer för, och förmånstagareav, utvecklingsprocesser.

ansvar.
Det är ingenhemlighetatt idénom att
haett familj eårorsakadeendel oro till en
början. Vissa undrade:kommer det att
främja en slags familj, eller en ‘idealfamilj Skulledet kommai konflikt med
jämställdhetsmålen Kanske skulle det
sticki stävmedvad somuppnåttsgenom FN:s kvinnoårtiondeoch deframåtsyftande Nairobi-strategierna, som Familj och mänskliga rättigheter
drogs upp av FN:s tredje kvinnokonfe- Mitt ibland de snabbaförändringar som
skeri världenidag kan familjen vara,och
rens i Nairobi 1985
Jagärgladatt kunnameddelaattdessa är, en obegränsadkälla till stabilitet och
orosmoln till störstadelenhar skingrats stöd.Familjer kan biståtill att överbygga
De sista etniskaochpolitiska klyftor. De kan ockunder förberedelseprocessen.
två årensförberedelserhar visat, att fa- sågeökadeekonomiskamöjligheter och
miljeåret ligger bra till i tiden, efter en verkaför socialvälfärd ochsocialtansva
serieavandrastorainternationellaevene- Genomatt läraut toleransochförståelse
kan familjer knyta starka band mellan
mang, såsomFN:s kvinnoårtionde, utarbetandetavFN:s barnkonvention,och folk, liksom inom och mellansamhällen
Trots dennapotential så befinner
den nyligen genomförda världskonfehar
familjer, överallt, under stark
rättigheter.
mänskliga
Det
många
rensenom
alltsåvarit möjligt för ossatt utgåfrån all press,flera av dem gränsenför vadde
dennasamladeerfarenhet,och dra nytta klarar av. Negativ presspå familjer ha
försörja
Ett år för stöd till familjer
av den för planeringen av familjeåret. försvagatderas möjligheter att
FN:s generalförsarnlingproklamerade Dessutom ger familjeåret oss ett bra och stödja sina medlemmar. Över hela
FN:s farniljeårsom ett direkt svar det tillfälle att behandlamångaseparatasoci- världen, inklusive i de industrialiserad
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ländernasstorstadsornråden,ökar antalet gatubarn snabbt; barn lämnasatt ta
hand om sig själva, medan politisk
instabilitet, krig, inbördes stridigheter,
fattigdom och de negativaeffekternaav
urbanisering sliter på farniljerelationer
och familjebaseradesociala nätverk. I
Afrika har en ny form av familj, enbart
beståendeav föräldralösabarn, uppstått
som en följd av HIV/AIDS-epidemin.
En av anledningarnatill att dennasituation har uppkommit är bristen
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Medlemstaternasständiga intresse och
respekt för mänsklighetens grundläggandesocialaenhet,avspeglasi de referensertill familjen som finns i mångaav
de internationella juridiska instrumenten. När mångaav dessainstrumentskapats, har man sökt finna en medelväg
mellan att verka för mänskligarättigheter och att visa respekt för befintliga
traditioner och familjen som institution,
baserat principen att familjemedlemmar skall garanterassäkerhet.Mångainternationella juridiskt bindandeinstrument innehåller referensertill familjen,
till exempelden allmänna förklaringen
om demänskligarättigheterna,medsina
tre instrument:den internationellakonventionen för de mänskligarättigheterna,konventionen för ekonomiska,sociala och kulturella rättigheter, samt
konventionen för medborgerliga och
politiska rättigheter. Referenserfinns
ocksåi konventionen för avskaffandeav
varjeform avdiskriminering avkvinnor,
deklarationen för avskaffandeav varje
form av intolerans och diskriminering
baserad religion och tro, samti barnkonventionen.Medlemsländersom anslutit sigtill, för att ge ett exempel,konventionen för ekonomiska, socialaoch
kulturella rättigheter, har förbundit sig
att erkännaatt störstamöjliga skyddoch
biståndskall gesfamiljen, såsomvarande den naturliga och fundamentala
gruppenheteni samhället,.isynnerhetför
dessgrundande, samt medan den är
ansvarigför omsorgom, ochutbildning
av barn.
Respekt för de mänskliga rättigheternaär därför nära knuten till familjeliv. Här skulle jag vilja upprepavadjag
sade vid FN:s världskonferens för
mänskligarättigheter som hölls i Wien i
junizatt levai enrepressivfamilj,sominte
visar någon respekt för individens
rättigheter, kan vara en än svårareupp-

levelse än att leva i ett repressivt
samhälle;bådasituationer-naär oacceptabla.Vi harvalt vårt motto för åretmed
dettai åtanke:Vi byggerden minstademokratin i hjärtat av samhället.Vi valde
dettamotto, därför att dejure demokrati
i ett samhälleär direkt beroendeav de
factodemokratiinom familjer;ochför att
markera att de flesta familjefrågor har
medmänskligarättigheteratt göra.
För att ge ytterligare någraexempel,
så har FN:s kvinnoårtionde: jämställdhet, utveckling och fred 1976-1985,
liksom FN:s barnår1979,bidragit till att
dra fram frågor i ljuset som tidigareofta
betraktats som privata, och därmed
oberörbara. Detta gäller specielltvåld
mot kvinnor ochsexuelltutnyttjandeav,
och våld mot barn inom familjen. Vi
måstefokuseraall vår uppmärksamhet
mot dessafrågor i syfte att hitta hållbara
lösningar.
Internationellt sett verkar man vara
relativt överensom att familjemedlemmars individuella rättigheter samt jämställdhetmellankönen,bådeinom familjer och i samhälleti stort, är av stor vikt.
Familjensmakt bör därför begränsasav
respekten för varje familjemedlems
individuella rättigheter. Av sammaanledningsomnivån jämställdhetmellan
könen är en god indikator den generellautvecklingsnivåni ett land, är nivån
på jämställdhet mellan könen inom
familjen en bra indikator
familjens
välfärd.

allt mer utbrett över helavärlden enligt
statistiken,speciellti regioner med stor
manligutflyttning och i desnabbtväxande storstäderna i utvecklingsländerna.
Kvinnor som tvingaslevaunder extremt
fattigaförhållandenbryter ofta samman
under bördan att ensamma försöka
försörja familjen. Ett av de mera överhängandebehoven, vad gäller sociala
handlingsprogram,är därför att fastställa
fadersförsörjningsplikt, utanatt därmed
ytterligare stärka uppfattningen att
familjeförsörjning är pappansexklusiva
gebit. Tråkigt nog är det
att samma
strukturer som hindrar många kvinnor
från att fullt ut deltagai samhälletockså
låserfast män i derastraditionella roller.
Idag tycker många familjer, och i
synnerhetkvinnorna inom dem,att enav
de svårastebalansgångarnavardagen
i
är
att arbetslivetoch familjelivet att
ihop. Den dubbla bördan, att skötabåde
avlönat arbete utanför hemmet och
oavlönat hushållsarbetei hemmet, vilar
fortfarande huvudsakligen kvinnorna.Liksom alladenordiska länderna,har
Sverige kommit långt
vägen mot
jämställdhetsmâletjaganseratt det är
dettaområdesomni kanbidragamesttill
familjeåret genom att visa att jämställdhetmellan könen inte är en utopi,
utan kan uppnås, genom social och
ekonomisk utveckling, i kombination
med en fruktsam alliansmellan stat och
kvinnorörelser gräsrotsnivå.
Aktiviteter

Faderns roll
De senasteårtiondena har lärt oss att
jämställdhet mellan könen inför lagen
inte är lätt att uppnå. Än svårareverkar
det vara att uppnå delat ansvarför uppfostran av barn och för hushållsarbete.
Det räckermedatt konstateraattenövervägandemajoritet av ensamstående
föräldrar, som har huvudansvaretför en
familj, är kvinnor. Detta visar att det är
fortfarande kvinnorna som har huvudansvaret för barnuppfostran, världen
över.I mångaländerhar fadersrolleninte
utvecklatsmycket bortom kravet att
hanskabidra till familjensförsörjning. I
mångasamhällenär det fortfarandesocialt och juridiskt acceptabeltatt en man
helt enkelt lämnar sin fru/partner att
klarasigsjälvochbarnenutan någotsom
helststöd.Detta är ocksåanledningentill
det ökandeantaletfattigaensamstående
kvinnor medbarn, ett fenomensom blir
9

inför familjeåret
Huvuddelen av aktiviteterna är koncentrerade till det nationella planet, i linje
medmålenför familjeåret,medstödfrån
regionalaoch internationella aktiviteter.
Hittills har över 130 länder vidtagit
åtgärderför att fira familjeåret,genomatt
sättaupp nationellakommittéer, tillsätta
nationella koordinatorer och utarbeta
nationella handlingsprogram. På det
regionalaplanet hölls under 1993 fyra
framgångsrikamöten, i Tunis, Valletta,
Beijing och Cartagena,där sammanlagt
120 regeringsdelegationerdeltog. Detta
var första gången som medlemsstater
samladesunder FN:s banérför att diskutera enbart familjefrågor. En imponerande samling enskilda organisationer
och mellanstatligaorganisationeragerar
till förmån för familjeåret det internationellaplanet,och inom FN-familjen
är över trettio organ involveradei aktiviteterna.

Förejul hadejagnöjet att deltaga två
mycket viktiga evenemangför att hylla
farniljeåret: Frivilligorganisationernas
Världsforumför familjeåret,somhölls 28
november 2 december Malta ochdet
speciellaplenarmötesom hölls 7 december1993iFN:s generalförsamlingför att
markerafamiljeåretsinvigning.
Frivilligorganisationernas forum
samladeöver1.000deltagarefrån mer än
det
hundra länder, vilket dels visar
frivilfrån
stöd
åtnjuter
året
som
enorma
ligorganisationernassida, men också
gräsatt det pågår mycket aktivitet

rotsnivå,vilket bevisaratt familjeåretinte
har bidragit till att flytta debattenbort
från handlingsplanet.
Jag är lika imponerad av listan över
framståendetalare,somavdeintressanta
ämnesområdensom ska diskuterashär
idag, under huvudtiteln Familjen - en
gränslösresurs.Vi glömmer alltför ofta
bort de resursersom familjer verkligen
kan erbjuda- ofta ser inte ensmöjligheterna. Samtidigt måste inse att
familjerskapacitettrots allt är begränsad.
Trots derasstyrka, har de ocksåmånga
svagheteroch behov. Familjer behöver

Rita

Liljeström

FAMILJ

Familjer förändras idag i en världsomspännandeskala.Drivkraften bakom
dennauppbrytning av äldre mönster är
den globalamoderniseringsom tog fart
under 1960-talet.Den kom från Västoch
bröt lossäldre socialarelationer ur deras
lokala sammanhang.Den undanröjde
tidigare socialaoch kulturella hinder för
ekonomins expansion.Ett av dessalokalahinder var den traditionella familjen. Den förekommer i mångaformer;
som kämfamilj, storfarnilj och flergenerationsfarnilj.
Det traditionella består först och
främst i att familjen är inordnad i ett
nätverk av släkt och vänner. Den bildar
enekonomiskenhetoch uppfattasockså
moraliskt och känslomässigt som en
enhet,en intresse-och ödesgemenskap.
Denna grundsyn råder alltjämt
landsbygden, i byar och småstäderi

vårt bistånd och vår förståelse,och de
förtjänar att enandelavsamhälletsresurseravsättsför derasbehov.Stödtill familjer är viktigt, helt enkelt därför att behöver familjer, av denorsaksom familjer
alltid har behövts:för att dehar spelaten
sådan avgörande roll för utvecklingsprocesseni alla samhällen,under allatider. jag önskar er alla ett framgångsrikt
familjeår 1994

OCH

SAMHÄLLE

liseraländer i dessperiferi.
Landsbygdernas överskottsbefolkningar söker sig till storstädernasutlandsberoende ekonomier. jordreformer och efterföljandekommersialisering
och kapitalisering av jordbruket driver
helafamiljer till städerna.Mångahamnar
i utkantemas slumområden.Enligt Eyrumlu bildar familjen i slummen det
viktigaste nya inslaget i människans
jorden. Denna utkantsfamilj
framtid
bor i hyreskaserner,slumkvarter, kåkstäder,tillfälliga skjul. De finns i Delhi,
Bombay, Karachi, Bangkok, Santiago,
Rio, Lima, Nairobi, Johannesburg,Dar
Globala processer
esSalaam- men ocksåi New York, ChiDen iranskasociologenReza Eyrumlu cago, Los Angeles m.fl. De finns kring
skriver om familjens omdaning under stora städeri Europa.
De globala och lokala omständigdetta sekel.En processsom accelererar
under andra världskriget då ländernai heter som påverkar invandringen till
världssystemetscentrum söker mobi- städerna ger slumfamiljerna skilda ka-

Asien, Afrika, Sydamerikaoch annorstädes.Klimatets nyckfullhet och den
ofta förekommande utsugningen av
bondefamiljer hotar deras överlevnad.
Familjenförutsätteratt dessmedlemmar
är bereddaatt offra sinaegnaintressenför
familjensbästa.Alla vetatt det är tackvainom släktensom
re sammanhållningen
familjen kan ta sig igenom svåratider.
Äktenskapensyftartill att stärkabanden
mellanfamiljer och föräldrarnabrukade
arrangerasinaungdomarsäktenskapför
familjensbästa.De gör det i någonmån
än idag.
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raktans"dskadragiolikadelaravvärlden.
De kan antingen hålla fast vid sina
släktrelationerellerskingrasi mindre enheter. Arbetsdelningen mellan könen
kan låsasvid det gamla eller finna nya
former i framväxandeinformella ekonoi mier. Påmånga
mödrar
s som ensammasörjer för sinabarn.
i
Medelklassfarniljen är lika gammal
som det urbana livet självt. I länder i
periferin växte en ny medelklassfram i
den västdominerademoderniseringens
i kölvatten. Den drog fördel flödet
av
av
I kapital, varor och kommunikationer till
j storstäderna.Den började leva i kärnfamiljer och blev mindre beroende av
släkten.Dessmedlemmarindividualiserades,först männen,sedankvinnorna, i
l tilltagandegrad.Medelklassensatsar
j sina barns utbildning,
dess kvinnor
bidrar till familjens försörjning. Denna
nya familj blevenmötesplatsför inflödet
västliga levnadssättoch den lokala
av
.
kulturensmotreaktionerpåVäst.De nya
möjligheternaför periferinsmedelklassfamiljer dikterades dock av att de var
beroendeav rika länder, av världssyste1
mets centrala metropoler, deras konjunkturer och transnationellastrategier.
Efter enuppgångsperiodavköpkraft och
framgångär den nya medelklassfamiljen
många håll såväl ekonomiskt som
politiskt hotad Eyrumlu 1993.
Men människor rör sig inte barafrån
landsbygdentill städerutan demigrerar
v
ocksåtill andraländer och kontinenter.
5 Invandrarfamiljen i Sverige ingår i
5 dessasedanlänge pågåendeglobala fa1 miljeomvandlingar och kriser. Migrationen omfattar både proletariserade
familjer från landsbygden,etniskt och
religiöst förföljda nomader, urban medelklass,samtfamiljer som påverkatsav
j idéer i Väst; demokrati, flerpartisystem,
individualism och frigörelse och vars

Jonssonoch Anna-LisaKälvestensvenska föräldrar sominvandrarei storstaden.
När de undersökte 222 Stockholmspojkar 1964 fann de att i 54 procent av
dessafamiljervarbådaföräldrarnainflyttadetill Stockholm.Den farniljetyp som
kallade
syntesdominerai arbetarklassen
forskarnaför den traditionella bondefamiljen inflyttad i en stadsvåning".Till
sinatänkesättvardennärabesläktadmed
en gammal förindustriell familjetyp.
Tvångetatt flytta drabbademångafarniljer med småutkomstmöjligheteroch en
skolbakgrund som gjorde att de inte
kunde hävdasig gentemotvälutbildade
unga. Den tillgång till kvalificerad service, utbildning och valmöjligheter
arbetsmarknadensom tillskrevs tätorter
saknade realitet för dessainflyttade
svenskar.De hadeinte resurseratt tillvaratagastorstadensmöjligheter, men
drabbadesav dessskuggsidor.
Många turkar som sökte sig till
Sverigei mitten
1960-taletkom från
landsbygdoch småstäderi den centralanatoliskaprovinsen Konja. Mångavar
jordbrukare. Deras familjer var organiseradei patrilineärasläktgrupper.De har
sinarötter i ensunni-muslimsktradition.
Derasstarkaasiatiskafamilj bryter mot
värderingar i urbaniseradeeuropeiska
samhällen.
I dag bor det traditionella turkiska
bondefamiljeri
a Gårdstenoch Biskopsgården,invandrartätaförorter till
Göteborg. Om den svenska bonden
upplevde spänningar och värdekonflikter mellan sina familjeideal och den
omgivandeverkligheten,hur laddatärdå
inte mötet mellan den turkiska landsbygdsfarniljenoch det svenskasättetatt
leva
JonssonochKälvestennoterarfall av
envist motstånd mot stadslivet. De
träffade makarsom ännuefter ett par
medlemmar
decennieri Stockholm betraktadevis.
j rat sig för socialrättvisa,demokratioch/ telseni stadensomett nödtvungetbesök.
eller nationelltsjälvbestämmande.
De har hjärtat kvar i Västmanland,Små.
landellerSiljanstraktenochfar dit såfort
Migration och kulturell identitet
de har en möjlighet därtill. Barnen har
f Det harvarit min avsikt att inledningsvis sinabästavänner landetochintei stan.
l inplacera såväl invandrar- som den Redani majbörjarbusslasterfrånSverige
svenskafamiljen i den globalamoderni- att rulla
väg till Kulu- och Konyaseringsprocessen.
Både invandrar- och området.Mångaturkars årliga
sommarmajoritetssamhälletsmedlemmar gen- resatill detgamlahemlandetblir återen
omgår yttre förändringar. De bearbetar komst till eller ett sökandeefter
en uroch tar ställningtill nya erfarenheter.
sprunglig identitet. Derasresaär längre,
För trettio sedanbeskrevGustav den går över mer markerade kultur11

gränser, men mönstret borde vara oss
välbekant
Från släktgemenskap

tiükämfamilj
Många invandrade familjer har i sitt
hemlandvarit vana vid att levamed ett
nätverk avanhörigainom räckhåll.Trots
olika meningar och konflikter hotade
osämjansällansläktumgänget,utan innebarett stort mitt av trygghet.
Eva Nyberg 1986 beskriver hur
flyktingbarn i Sverigesaknarden stora
släktgemenskapen,hur de söker återskapaeller hålla kvar en gruppgemenskaphed vuxna.Barn kännersighemma
i samvaronmedflera vuxna ochhar ännu
inte accepteratden lilla familjensexklusivitetsomdet normala. Inte hellerföräldraparenvar vanavid att bli länmade
tumanhandFåmänochhustrurhadenågonsin tillbringat så mycken tid tillsammanssom undersin första tid i Sverige.Det var en påfrestandeupplevelse.
I den mån gifta kvinnor i hemlandet
hadeägnatsigåtstudierelleryrkesarbete,
hadedekunnaträknamedpraktisk hjälp
med barn och hushållsarbete,inte minst
från denäldregenerationen.De äldretog
dessutomstörreansvarför barnenänvad
en barnomsorgutanför släkt och familj
kan ta sig.Därför hadevarkenmödrar
eller fäder någonsin tidigare känt det
totala föräldraansvar som vidlåder en
kämfamilj, där föräldrar och barn är helt
utlämnadetill varandra.
För kvinnorna medförde migrationen den mest abrupta och omskakande förändringen till en modersroll
som de inte var rustadeför. De klagade
över att de förlorat sällskapoch socialt
stöd i uppfostran.
I och med att parrelationen träder i
förgrunden ochdet saknasanhörigasom
delar ansvaretför barnen, utmanasarbetsdelningenmellan man och hustru.
Skötsammasvenskatvåförsörjarfamiljer
med fäder som tar sig an barnen blir
också en provokation. Många invandrandemedelklassmänhar haft förhoppningar om att kunna användasig av sin
kompetensochyrkeserfarenheti det nya
landet. Men det svenskaarbetslivethar
varken öppnat sig eller verkat för att
underlätta välmeriterade utlänningars
omställning till våra arbetsorganisationer. Med förlusten av faderns yrke
förlorar hela familjen sin position i

nadenssocialalogik. Det var nödvänd- träddeinför ett kongressutskott,inledde
igt att avskaffa mannensställning som hon med att sägaatt hon i första hand
familjensöverhuvud.Fadernvar grund- kom som "mor, hustru, dotter, syster,
bulten i familjens intressegemenskap, kvinna - som amerikansk medborgare
densom bestämdeöverdessövriga med- bryr jag mig om min familjs och mitt
lands hälsa DN 29.9 1993. För att bli
derasfrihet.
lemmaroch begränsade
trovärdig bekännerhon sigtill sinakönskön
Men ocksåförekomsten av två
bundna relationer som familjemedlem.
rimmadeilla med marknadensfria individ. Två kön bildadeenurmodig gemen- Till någotvi allahar gemensamttrots våra
skap kring släktets förnyelse. jämsides olika yrken och villkor.
Svenskarhar i långastyckentillägnat
med att mannensförmyndarskap uppmoderna normer. Tron på det mosig
arbetskönsbundna
hävdes,blev den
delningenett mål för politiska reformer. derna som något berättigat och gott, har
bygg- varit det lock som lagt över allt vad
1920-taletsäktenskapslagstiftning
har gett upp, våra självförebråelseroch
arbetsdelning;
komplementär
de
en
han arbetarför lön, hon för kärlek. Par- nekanden,allt som familjens anpassning
relationen man och hustru fick en sär- till marknadensfria krafter har kostat
ställningsom den axel vilken familjen oss.Därför blir vårasocialakonstruktiovilar, medanbandenmellanvuxna gene- ner av familjen i andra mindre moderna
rationer ignorerades.Detta ideologiska kulturer ofta nedsättandeoch negativa.
Det gäller också våra schabloner om
förtigandepågårän idag.
invandrarfamiljer.
komDet dröjde till 1960-taletinnan
Våra barnsoch barnbarnsframtid är
plementaritetenmellan man och hustru
blevifrågasatt allvar.Först dåblevden närakopplad till hur andrabarn i världen
moderna familjen uppfattad som en har det. Vi kommer inte i längden att
tvåförsörjarfamilj. Man och hustru har kunna skydda oss i etniskt homogena
medelklassghetton från trycket från
nu i princip ansvarför sammauppgifter.
slumfamiljer. Mitt tema är ytterst att
Dock skulledetvisasigatt den konj
axeln,man och hustru, var mindre håll- lever i en global ödes- och intressegefast än man tidigare räknat med. Sepa- menskap.
rationer och skilsmässorgavupphov till
Modemiseringens
konfliktdimensioner
nya familjeformer: barn med ensamförsårboendeföräldraroch Referenser:
Man bör inte glömma att det moderna åldrar,barn med
föräldrar.
omgifta
Assadi,Mina 1990: Om ni bara visste.
och
det
traditionen
konflikt
till
stod i
Familjer förändrasi den globalaproIranska bam skriver refererat avMoula
gamla.Det moderna bars upp av natioochdöttlandsbygdens
ivilken
söner
1993.
strid
i
nalstaten och marknaden,
mot cess
i det lokalaochpartiku- rar sökerutkomstmöjligheteri stan. Det
begränsningarna
differentiering Björnberg, Ulla red. 1992: European
lära. Anhängarnatill det moderna sågi handlarom enstrukturell
medlemskapssystem.
marknads-och
Parents the 19905.Transaction Pubhot
ochsläkten
blodsbanden
bygden,
ett
bygger
marknadsrelationer
Medan
lishers,New Brunswick, New Jersey.
mot universellaregleroch nationenseller
fria
kontrakt,
och
är
avtal
att
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intressen.
marknadens övergripande
sig DagensNyheter 1993-09-29.
Bådeliberaler och socialisterbekändesig hävda sina egna intressen,grundar
kollektiv
inmedlemskapssystem
till politiska mål som var fientliga mot
Degler, Carl 1980: At odds. Oxford
en gemensamidentitraditionella band och begränsningar. tressegemenskap,
University Press,New York.
Liberalernavärnadeom individensfrihet tet, inbördes lojalitet och bundenhet.
med
likhet
familjeni
har
Det
att
sagts
Socialistema
gentemotfamiljelojaliteter.
Eyrumlu, Reza1 993: Familjer runtom i
nationen, etnicitetenoch religiösa trosvar till en början benägnaatt sefamiljen
antiindividuagrunden
samfund,i
världen. Manus under arbete, socioär
en
somen borgerlig institution ochkälla till
logiska institutionen vid Göteborgs
allt listisk institution Degler, 1980. Inom
klassexploatering.Båda pekade
och en efter universitet.
tvång människor fått uthärda; påtving- familjen tar man från var
efter beadeäktenskapi familjersintresse,de be- förmågaoch ger till var och en
hov. Såicke marknaden.Degler me- Jonsson,Gustav och Kälvesten,Annaingendem
tvång
gentemot
som
suttnas
stoclebolmspojkar.
nar att familjen underdetvå senastesek- Lisa 1964: 222
ting ägde.De taladeom frigörelse.
till
alternativet
kända
bäst
det
lernavarit
nordiska
de
bakom
Värderingarna
Nyberg, Eva 1986: An/eomstziden,en
ländernasfamiljerätt har en internatio- individualism.Därav desspopularitet.
studie
advokaten,
professionella
den
När
av invandraøfamiljersförsta tid i
nellt sett stark individcentrering. Den
Stockholmslänslandsting,OmRodharn
Sverige.
Hillary
presidentfrun
socialt och ekonomiskt individualisera- tillika
Stockholm.
sorgsnämnden
september
1993
den
Clinton,
23
uppde familjen har uppkommit ur mark-

samhälletoch något av den respektdess
medlemmartidigare åtnjutit. En iransk
lärareAssadi 1990 förmedlar vadbarn
berättari skolan:
inte längreenhög officer som
- Pappaår
ger order.
längreengeneraldirektör,
- Pappaär inte
som blir hämtad vid dörren av en
chaufför.
inte längre en universitets- Pappaär
lektor som åtnjuter respekt.Nej.
...Denna ståtliga och mäktiga man...
sitter nu framför en ung blond man och
försöker lära sig att uttala u i ordet
hund och han hör hur de andra elevernafnissar honom.
När det efterhandvisar siglättareför
hustrun att finna arbete, undergrävs
mannens ställning ytterligare. Han är
inte längre den som förbinder familjen
med samhälletutanför.
Dessutom blir männen ifrågasättai
sin gamlafadersroll.I sitt hemlandåtnjöt
de auktoritet som fäder. De upprätthöll
disciplin och sattegränser.I en samling
studierav modernt föräldraskapBjörnberg 1992 tar forskarnaupp den diffusa
fadersrollen.Vad förväntasegentligenav
en far
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Göran

FN:S

Håkansson

KONVENTION
RÄTTIGHETER

BARNETS
- ny

Som expeditionschef i socialdepartementet har jag nöjet att tala inför denna
församling närmast därför att jag har
deltagiti utarbetandeti Geneveav konventionen om barnets rättigheter och
sedanlett den arbetsgruppi Sverigesom
avgett vår rapport till FN om hur
efterleverbarnkonventionen.
Rubriken till detta anförande är
FNzskonvention om barnetsrättigheter
milstolpeför mänskligarättigheter.
- ny
Konventionen är emellertidinte bara
enny milstolpe för mänskligarättigheter
utan ocksåen milstolpe när det gälleratt
i en internationell konvention garantera
familjen stöd och hjälp och samhällets,
statens,ansvarför familjen.
Redani inledningen till konventionen sägsatt familjen, såsomden grundläggandeenheten i samhälletoch den
naturliga miljön för alla dessmedlemmarsoch särskilt för barnetsutveckling
och välfärd, bör ges nödvändigt skydd
och biståndsåatt den till fullo kan ta
sig sitt ansvari samhället.
Varför en särskild konvention om
just barnetsrättigheter Mr Sokalskihar
nämnt de andra konventionerna om
mänskligarättigheter. Räckteinte det
Nu är det emellertid så att man ofta
glömmer att mänskligarättigheter avser
ocksåbarn. Barn blir ocksålätt glömdai
politiska sammanhang.De är inte så
intressantaför de politiska beslutsfattarna. De har inte rösträtt. Som ytterligareskälför ensärskildkonvention kan
nämnasalla övergrepp som begåsmot
barn och barnsutsattasituation i många
sammanhang.
Konventionen har uppenbart också

milstolpe

för

mänskliga rättigheter

käntsangelägen.
Aldrig förr harsåmånga
länder snabbtanslutit sig till en konvention om mänskligarättigheter, 154
länder har fn anslutitsig.
Konventionenkombinerarmedborgerliga och politiska rättigheter och
ekonomiska,socialaoch kulturella rättigheter, den innehåller skyddsbestämmelserför bam och särskilda bestämmelserom utsattagrupperav barn. Den
kan sägasvaradenmestallomfattandeav
konventionerna om mänskliga rättigheter.
Denbyger någrahuvudprindper,
- barnetsbästa; statens, föräldrarnas
bästaskallvaravägledandevid allabeslut
som något sätt berör barn.
barn måstehöras och barnetsåsikter
respekteras.
- internationellsolidaritet.
På sitt sätt är den sistnämndaprincipen ett helt nytt inslag i mänskliga
rättighetersammanhang.
Tiden medgerinte att jag går
enskilda artiklar som särskilt reglerar
statensansvarmot familjen och barnet.
I anslutning till vad Bengt Westerberg och Mr Sokalski nämnt om bl.a.
pappornasställning i familjen kan jag
emellertid inte underlåta att nämna
artikel 18somsägerattstaternaskallgöra
sitt bästaför att säkerställaerkännandet
av principen att båda föräldrarna har
gemensamt ansvar för barnets uppfostranoch utveckling.
Jagär inte säker att alla statersom
ratificeratkonventionen inser hur radikal dennaartikel är.
I artikeln sägsocksåatt staternaskall
4
ge lämpligt bistånd till föräldrar och
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vårdnadshavaredå de fullgör sitt ansvar
för barnetsuppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar ochtjänster för vård av barn.
Staternaskall vidare vidta allalämpligaåtgärderför att säkerställaatt barntill
förvärvsarbetandeföräldrar har rätt att
åtnjuta den barnomsorg som de är berättigadetill.
Bl a rätten till dagisär alltsåfastställd
internationellt.
När det gäller sådanafrågor som Mr
Sokalskibetecknatsom oberörbarahar
för första gången i en internationell
konvention kommit in ett förbud mot
kvinnlig omskärelse.
Artikel 24 punkt 3 förbinder nämligen staternaatt avskaffa traditionella
sedvänjorsomär skadligaför barnshälsa.
Av protokollet från förhandlingarna i
Geneveframgår klart att denna artikel
bl.a.tar sikte just kvinnlig otnskärelse.
Bengt Westerberg har nämnt barn
med handikapp. Det är just en av de
grupper som konventionen lyfter fram.
Konventionen betonar i artikel 23 just
staternassärskildaansvarför dessabam.
Avslutningsvisskullejagvilja ansluta
mig till vad Mr Sokalski sagt om farniljemedlemmarnas individuella rättigheter. Barnkonventionenshuvudidé är
just att lyfta fram barnet som en individ
med egnamänskligarättigheterochmed
rätt till respekt.Det ärju det somdet är
lätt att glömma.Och i och med att man
respekterardeenskildaindividerna i den
gruppsom familjen utgör är man ockskyldig att respekteraoch stödjaden
grupp av individer som diskuterar i
dag,nämligenfamiljen.

Louise

SÄTT

Sylwander
BARNENS

BEHOV

I CENTRUM

FN:s barnkonvention innebär inget
mindre än en ny epok i arbetet för
barnens villkor. Det är första gången
barnensegnarättigheter formulerasi ett
internationellt bindande avtal. Konventionen uttrycker världssamfundets
samladebarnsynoch ger ossett gemensamt språk och en gemensamsträvan
som gäller för alla länder, även om de
ekonomiska och sociala förutsättningarnavarierar.
Konventionens fundament är tredelat:barnetsrätt till liv och utveckling;
barnetsrätt till trygghet och skydd samt
barnetsrätt att sägasinmeningoch den
respekterad.
En grundtankeär att barnhar samma
människovärde som vuxna men att
barnen behöver särskilt stöd för att
kommai åtnjutandeav det. Skäletär att
barnsaknarmakt i samhälletoch därför
har svårt att självahävdasinaintressen,
samtatt barn är sårbara,särskilt när de är
små. Innehållet i konventionen måste
alltsåtolkasmot bakgrundavatt barnhar
specifikarättigheter som ska visassärskild respekt. Det bör understrykas att
konventionentalar om barneti bestämd
form, dvs rättigheternatillkommer varje
enskiltbarn.Det räckerinte medatt göra
sig en uppfattning om vad barn i största
allmänhet behöver. Det är varje barns
behov i det enskilda fallet som ska
tillgodoses i enlighet med konventionensbestämmelser.
Konventionen är inte bara en angelägenhetför världensfattiga länder,den
spelar en aktiv roll för barnensvillkor
ocksåi Sverige.Genom att skrivaunder
dokumentet har Sverigegjort ett internationellt åtagandeatt respektera och

aktivt verka för barnsrättigheteri enlighet med konventionensintentioner.Det
är en försäkran som inte får stanna
papperet,konventionensprinciper skall
fungerasom rättesnörenför det dagliga
samhällslivetocksåi en välfärdsnation
som vår.
För det förstafinns det äveni Sverige
många barn som lever under svåra
förhållanden,t.ex. de som är utsattaför
sexuellaövergreppochbarntill föräldrar
med missbruks-eller andra psykosocialasvårigheter.För det andraär konventionen utformad att den ställerhögre
krav förhållandevisresurstarkastater.
Deras generellainsatser för barn och
ungdomarförväntasvara mer ambitiösa
än vad fattiga statermäktar med.
Bamombudsmannens

funktion

Sommångaaver säkertvetvarSverigeett
av de drivande länderna bakom konventionenstillkomst och ett avde första
att skrivaunderden.Man kansägaattden
svenskaBarnombudsmannenär ett resultat av sammapolitiska vilja som låg
bakom det svenskaarbetet med FN:s
bamkonventionJagvill passa tillfället
att säganågra ord om Barnombudsmannensfunktion och samtidigt ge er
min infallsvinkel FNzsfamiljeår.
Enligt denlag som reglerarBamombudsmannensverksamhetär uppgiften
att tatillvarabarnsochungdomarsrättigheterochintressenochsärskiltbevakaatt
Sverige lever upp till FN:s barnkonvention. I en årlig rapport till regeringen
skajagredovisadeområdendärjaganser
att Sverigeinte motsvarar åtagandena
enligt konventionen och komma med
förslagtill förändringar.
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Snartsagtvarjefrågasom berör barn
och ungdomarkan alltsåvaraen angelä- s
genhet för Barnombudsmannen.Därför blir det nödvändigtför ombudsmannen att arbeta övergripande.Det innebär bland annatatt myndigheteninte har
något tillsynsansvar gentemot andra
myndighetersarbetemedbarnfrågonjag
har inte någrarättsliga befogenheteratt
och agerai enskildaärenden.I ar;
betsmetoden ingår ändå att följa upp
aktuellafall därbarnsrätt kommeri kläm i
eftersomde fäster min uppmärksamhet
brister i samhället som kräver för- g
ändringar.
i
Ett övergripandeangreppssättinne- så
bär att jag försöker koncentreraarbetet 5
till att granskahur samhällsstrukturer,i
lagstiftning och praxis förhåller sig till I
barnsoch ungdomarsrättighetenjag vill
bidra till att samhälletorganiseras ett i
sådant sätt att barns och ungdomars i
intressentas till vara och respekteras i
olika nivåeri samhället.Det gällersåväli
familjen och närmiljön som i samhälleti
i
stort.
Familjen är ett av vårt samhällesi
grundläggandeelement.Den är grunden
för vår socialaorganisationoch flertalet
samhällssektorerbygger att männis- i
kor lever i familjer. Det gällerinte minst
samhällets omsorg om de unga. För
barnenär familjen av fundamentalbetydelse långt upp i åldrarna. En aktuell
undersökningav Institutet för framtidsstudier visar att dagens gymnasister
sätterfamiljenhögt listan över viktiga
värdeni livet.
Såledesär familjen och familjepolitiken central för Barnombudsmannens
verksamhet För mig är det självklart att

i barnombudsmannenfokuserar barnens
roll i familjen. Synen barnet som en
egenindivid medegenrätt hargått framåt
i Sverigemen fortfarande är det alltför
vanligt m familjens behovlikställs med
i de vuxnas vilja och intressen.Jag vill i
stället lyfta fram barnensrätt till integritet och egnaåsiktersom dekommer till
uttryck i FN:s barnkonvention.
Barnkonventionen:

roll i Sverige
Sverige
centralaprinciper finns i
Tre för
.
z artikel 4 och 12. Artikel 3 sägeratt
r barnetsbästaskavaravägledandeför alla
i åtgärder
som rör barn. Det betyder att
det är barnets behov och intressensom
j ska vara utgångspunkti beslut
som rör
barn.
Ett aktuellt exempel är frågan om
g kriminalisering av innehav av barnporr.
° Förrnittkravpåförbudharprincipenom
barnets bästa varit vägledande,d v s
barnensrätt till skydd går före vuxnas
behovav integritet
i
Artikel 4 sägeratt staternaskavidta
alla tänkbara lämpliga åtgärderför att
förverkliga konventionen.När detgäller
ekonomiska,socialaoch kulturella rätNtigheter går den ytterligare
ett steg.Så;
danarättigheterska staternagenomföra
med utnyttjande till det yttersta av
.
a tillgängligaresurser.
Det är en formulering som tål att
Nfunderaöver, inte minst i tider organiav
i sationsförändringaroch nedskärningar.
: Hur förhåller sig egentligen dagens
I ekonomiska debatt till denna centrala
princip i FN:s barnkonvention Vad
i betyder till det yttersta av tillgängliga
resurser i ett förhållandevis rikt land
som Sverige Vad betyder det i tider av
krympanderesurser Finns dessafrågor
överhuvudtagetmed i diskussionerna
Frågan är i högsta grad relevant
eftersomartikel 4 är avgörandeför barnkonventionensreellaräckvidd. Artikel 4
nöjersiginte medgodaavsikter- densätter fokus hur barnenverkligenhardet.
Det som gör artikeln riktigt intresochutmanandeär att denutformats
sant
I
somen norm. Det förutsätter att en öppenochintensivdebattkommertillstånd
,
om den närmareinnebörden.
Jag ser det som en av Barnombudsmannensfrämstauppgifter att driva
den konkreta uttolkningen av barnkonventionenoch bidratill endebattom
dessprinciper som bör vara en angelägenhetför alla i vårt land.

Kommunerna i centrum
Det är ofrånkomligt att kommunerna
hamnari centrum för en sådandiskussion. Det är
kommunerna som har
ansvaretför en stor del av samhällets
verksamhetför barn och ungdomar.Jag
önskaratt kommunpolitiker ochtjänstemänkundese barnkonventionensomen
möjlighet och ett användbartverktyg i
utformningen av barn- och ungdomsinsatserna.I artikel 3 och 4 ligger en
uppmaningtill en kvalitatitv ochekonomisk värdering av alla beslut som rör
barn i förhållande till normerna i konventionen.
Som jag ser det har konventionen
skapatett behov av en klart definierad
barnsyni varjekommun och en beskrivning av hur kommunernakan uppfylla
rättigheternai konventionen kort och
långsikt. En diskussionom vadkonventionen konkret betyder sätter barnens
behov i centrum för kommunernasförändringsarbete.Kravet
besparingar
ställs mot en medvetenoch kunskapsbaseradsyn
barn och barns behov.
Vilka behov är väsentligaatt tillgodose,
vilka går absolut inte att göra avkall på.
Drastiska och oövertänkta besparingsbeslutskulle motverkas.Särskilt för de
mestutsatta barnensbehov är en medvetenkommunalbarnsynnödvändig.

och att dessaska tillmätas betydelsei
förhållandetill ålderochmognad.I klartext betyderdet att barn och ungdomar
har rätt till ett successivtökat konkret
inflytande över sinaegnalevnadsvillkor.
Det galleri familjen somi samhälletstort.
I grundenhandlardet om att barnhar
rätt till integritet äveni hemmet.Föräldrar kan inte självklart förfoga över sina
barnspersonligasakeroch fria tid. Det
synsättet innebär inte att föräldrar inte
ska fostra och vägledasina barn. Det är
fråga om ett förhållningssätt, om hur
manbemöterbarnet- att visarespektoch
lyhördhet för barnetsvilja ochönskemål.
I takt med att barnetlär sig prata och
klart uttrycka sin vilja ökar kraven
hänsyntagandetill barnetsegnaåsikter.
Familjen består av vuxna och barn
tillsammansdär allaska varamedoch
bestämma.Med rätten till inflytande
följer självfallet också ansvaret för att
hålla familjens överenskommelser.Det
gäller barnenlikväl somvuxna.

Samhället ocb barnets rätt
Barnets rätt att sin åsikt respekterad
gällerävenutanför familjen. I frågor som
rör barnet är de vuxnasuppfattning inte
automatiskt identisk med familjens.
Föräldrarsoch barnssynsättoch intressensammanfallerinte alltid - dekan t o m
ståi konflikt medvarandra.
Familjen och barnets rätt
Familjensökadevalfrihet kan i själva
Att växauppien familj ärsjälvklart en verket bli föräldrarnasfrihet att väljaför
av våra barnsfrämstarättigheter.Att ha sina barn, ex. den skolform de vill att
tillgångtill sinaföräldrarochbli seddoch barnenska
Det åvilar såvälföräldbekräftad tillhör de grundläggandebe- rarna som myndigheterna att skapa
hoven. Föräldrarnas förmåga att ge utrymme för barnetsegnaåsikter, även
värme,kärlek och trygghet är basenför när de går tvärsmed föräldrarnas.Det
människansutveckling. Det är därför betyderinte att barnochungdomaralltid
naturligt att samhälletstöder familjen ska som de vill i slutänden,men de
och att insatserför barnenkanaliseras måstevara delaktigai processen.
I familjer med svårighetertenderar
genomfamiljen,i praktiken via devuxna.
Men FN:s barnkonvention lyfter
barnens perspektiv att osynliggöras.
fram barnensroll i samhälletochdärmed stödinsatserkoncentrerastill de vuxna
i familjen
ett sätt som inte tidigare ochderasbehov, trots att barneni dessa
skett. Det är ett synsättdär barnetsjälv- familjerhar enstor längtanefterenvuxen
klart är en del av familjen men samtidigt som lyssnartill vad de behöveroch har
respekterassom en självständigindivid varit med om, någon som tar del av och
med rätt till respektför sinaegnaåsikter respekterarderasupplevelser.
och behov. Familjens intressenär inte
Barns rätt att sägasin meninggäller
alltid barade vuxnasintressen.
också, som jag tidigare sa, samhälleti
En generell utgångspunkt för ökat stort. Kommunerna ägnar sig i stor
hänsynstagandetill barns egna åsikter utsträckning
barn- och ungdomsfinns att hämta i en annan av barn- omsorg i skilda former. Men de unga
konventionens grundläggandeprincisaknari princip inflytande över besluten.
per. Den finns i artikel 12ochinnebäratt De har inte rösträtt och inga särskilda
barnskaha rätt att framföra sinaåsikter företrädarei politiken. Barn- och ung15

domsfrågor ses alltför ofta utifrån de
vuxnas intressen, t.ex. vilka ornsorgsformer vuxnaansersigbehövaSjälvklart
är det viktigt, särskilt när barnenär små,
men barnensegnabehov och synpunkter måstevara utgångspunkten.
Stötta föräldrar att bli
mamma och pappa
särskildafrågaför
Barnombudsmannens
familjeåret blir de splittrade familjerna.
Enligt en aktuell siffra upplever 43 000
barnvarje en separation.Vi vet att en
separationär en svår och kaotisk upplevelsei sig för ett barn. Det är ocksåkänt
att alltför mångasplittringar leder till att
barnenförlorar kontakten med den ena
föräldern, oftast pappan. Och ävenom
kontakten inte helt upphör blir den i
mångafall sporadiskochlämnarmycket
i övrigt att önskaför barnen.För mig är
det naturligt att särskiltfokusera barnenssituation.
Dagens svenska familj består inte
längrenödvändigtvis av mamma,pappa
ochbam.V1hari självaverket enlångrad
olika konstellationer.Vissaforskaretalar
om tvåkärnsfamiljen,andra om farniljekretsar.Det betyder inte att passivt
ska se hur allt fler barn växer upp i
öka
splittrade familjer. Snarare bör
ansträngningarna att underlätta för
föräldrar att levatillsammans.Men ocksådesomfunnit detnödvändigt skilda
vägarmåste,om de behöverdet, stöd
att upprätthållasitt föräldraskap.Debatten om familjebegreppetmåste i själva
verketvidgasoch intensifieras.
Det finns anledning att i det sammanhangetpåminna om att papporna i
kärnfamiljen ocksålyser med sin frånvaro alltför ofta, eller i vart fall är sparsamt närvarandei många barns värld.
Snedfördelningenav föräldraledigheten
talar sitt tydliga språk. Kanskeär fädernas bristandenärvaro en av förklaringarna till att de vid en separationså lätt
glider i väg helt och hållet. Det nu sagda
ska inte uppfattas som att detta bara är
männensfel. Fädersom är öppna för att
ta ett större ansvarhar fortfarande nedärvda motstånd i själva samhällsstruk-

turen att kämpamed.
Bådenyblivna mammor och nyblivnapappor behöverstöd att utvecklasundaföräldraroller. Unga föräldrar förefalsigtill dennya sitler hasvårtatt anpassa
uation somuppkommernär det finns ett
nytt litet liv att ta hänsyntill. De behöver
lärasig vaddet innebäratt bilda familj
.
Barnenssjälvklararätt till sin familj
får dock inte skymmasamhälletsansvar
för att ingripai defall familjeni självaverket blir ett hot mot barnets behov av
trygghet och skydd mot övergrepp.En
frågasombehöverfokuserasärocksåhur
kontakten ska kunna upprätthållasmed
ett familjehemsombarnetsvistatslänge
Barnens behov ska vara
utgångpunkten
Det somnu måstetill en är kartläggning
Har den
avdet aktuellakunskapsläget.
kunskap som behövseller är det något
somsaknas Därefterfinnsdet anledning
att seöverom samhälletsstödinsatserhar
den rätta utformningen. Får t ex nyblivnaföräldrardet rim stödeti början Finns
det förutsättningaratt bedrivameningsivacklandeförhålfullasamarbetssamtal
skyddetavkomlanden.Det lagstadgade
munal familjerådgivning är glädjande
men hur påverkarkommunernasdåliga
ekonomi verksamheteni praktiken
I diskussionernaom enförändringär
detviktigt att haklart för sigatt juridiska
tvister i familjesammanhang ofta är
uttryck för andra olösta motsättningar
mellanföräldrarna.Sådanaprocesserhar
därför enolycklig
attfokusera
de vuxnasproblem och intressenmedan
barnensrätt blir ett slagsbihang. Det
förekommer att barnensnamn knappt
nämnsi vårdnads-ellerumgängestvister,
än mindre att derasönskemålär kända
för domstolen.
En översikt bör riktas mot rättsapparatenssätt att fungera i samband
med separationer.Vi vet redan att det
finns påtagligabrister. Då och då föreradikala grepp. Ett
kommer krav
sådantär att förläggaallamål som berör
familjefrågortill särskildabarn- och familjedomstolar. De skulle ha särskild
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l
kompetensochlämplig sammansättning
och
socionomer
psykologer.
jurister,
av
Andra föredrar mer eller mindre genomgripande förändringar av den nuvarande ordningeni domstolar.
Barnens behov ska vara utgångspunkten för lösningen av familjetvister.
På den här punkten går det att göra
förändringar även inom ramen för det
nuvarande ordningen. Den grundläggandeinformationen om barnensbehov
finns att hämtahosbarnensjälva.Således
måstebarnensregelmässigtberedasmöjlighet att sägasin mening i denhär typen
av mål. Är de för småför att självadelta
får den inhämtasoch bedömasi andra
former. Även i dessasammanhangmåste
vuxna börja tala med barnen- inte om
dem.Det som är braför barnenfår också
ansesgodtagbart för föräldrarna - inte
tvärtom som i dagallt för ofta är fallet.

Barnens rätt till familjen
är målet
detta sätt konsekventlyfta fram
Att
barnkonventionensintentioner innebär
att ta ställning för barnetssyn verkligheten.I det ligger en risk för att komma i konflikt med vuxnasverklighetsbeskrivningar och vuxnas beslut om vad
som är viktigt och oviktigt i livet och
samhället.Men om menar något alls
med uttalanden som att barnen är vår
framtid måsteovillkorligen ett barn-och
ungdomsperspektiv genomsyra samhällets beslutsfattandepå ett helt annat
sättän i dag.Det är ett arbetesom aldrig
blir klart, marken måste hela tiden
återerövras.Endasättetatt lyckas lång
sikt är att släppafram ochrespekterabarnensegnaåsikter,att låtadem varamed
och delamakten.
Såhär den högtidliga invigningen
av FN:s farniljeår förtjänar det att upprepas:tillgång till familjen är en av våra
barnsfrämstarättigheter. Det gällerbåde
när mammaoch pappa bor ihop och när
de bor var sitt håll. Det mål jag sätter
främst för detta familj eår är barnensrätt
till bådasinaföräldrar, såvälnär de lever
tillsammanssom efter en separation.

Claes Örtendabl
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Sörgården i våra hjärtan
V1sergärnaframför ossbilden av pappa,
mamma
två barn närvi funderaröver
familjen somlivsmiljö. I dentänker oss
barnet som tryggt, välnärt och varmt. I
Carl Larssons målning står mamma i
köket
pappañnnsdärutanförnågonstans bland vita björkstammar. Och
tror att från den basenkan barnet ett
gott liv med stora utvecklingsmöjligheter.
I min läsebokför folkskolan fannsen
mammasom arbetadei hemmet och en
pappasomvar jordbrukareeller anställd.
Numera är bådemammaoch pappayrkesverksamma. Fast mamma jobbar
halvtid och har sämrebetalt.Och pappa
bilpendlartill byggeti en annanstadför
att dryga ut lönenmedtraktamentenoch
bor i veckani familjenshusvagn.
Nog är familjebilden från folkskolansläseboken bra grund att ståpå.I vart
fall om det ocksåfinns fritids och dagis.
Om barnavårdscentralenstöttar uppväxtenoch ser till att vaccinationsskyddet blir komplett. Om lekplatsenskyddas mot farliga bilar och nallarnasglasögon är ordentligt fastsydda.
Men det finns många barn vars
uppväxt är byggd efter annan modell.
För deallraflestagårdetutmärkt atthaen
ensamförälder.Men detsliter hårdare
den som tar ansvaretom i samhället
inte stöttar och inspirerar så att pappan
ocksåtar ansvar.Och mammakan vara
17ochpappakan vara18.Och pappaoch
mammakan ha skilts åt, som tonåringar
gör, långt innan graviditeten ens misstänktes.Och pappa tjänar inga pengar.
Och pappaär livrädd för denkommande
bindningentill enliten, liten varelse.Och

YTTERSTA
BARNEN

Den som vill kan beskrivadetta som
förebyggande. Vår bild av samhällets
ansvarblir då försvarsinriktad. För att i
Bismarcksandavärja ossmot socialoro
Ansvaret gäller alla barn
skulle då behövabyggaförsvarsmurar
Vi kan inte bygga bilden av ansvars- mot riskerna i det moderna samhället.
förhållandenför barn kring läsebokens Själv tror jag att det handlar om något
modell av idealfarrliljen.Back to basicsi mera fundamentalt. Att det finns en
Sverige- enöversättningavjohn Mayors glädjei att byggasamhälleni gemenskap
vision avåtergångentill Idyllien - voreatt ochdär barnensvillkor sättsallrafrämst.
förirra sig i tavlansom är enosannolik
endimensionellskönmålning.Såmånga Ideal och verklighet
barn får aldrig upplevaden. Och deras Det finns också sant förebyggande
tillvaro - ochderasföräldrars- skullebli insatseratt göra.Vi kannaturligtvis anse
ganska omöjlig om det inte fanns ett att föräldrar skall vara som farsor och
ytterstaansvarför barnenocksåutanför morsor stan. Men mångaär det inte.
Och en ung människas klokskap förfamiljensram.
Och det ansvaretfår inte varaenpen- dunklas ibland av nyfikenhet, frustraningmaskins.Det handlarinte bara om tion, ilska och tristess,brassoch starköl.
den nödtorftiga försörjningen. Och det Idag är fritidsverksamhetenför barnhårt
ansvaretfår heller inte begränsastill de pressadav den bräckliga ekonomin. Vl
juridiska formaliteterna kring födelse, riskerar att seresultatenav detta senarei
föräldraskapsbestämning,vårdnadsan- form av tilltagandesocialaproblem.
Och några barn är hårt utsatta.
svar. Också samhälletmåstevaradelaktigt i det kärleksfulla stödet för barns Många, många växer upp i föräldrars
missbruk. Omgivningen vill ibland inte
lyckliga uppväxt.
Det komplexa samhälletmed dess sedetta. Ibland vill heller inte samhället
komplexafamiljebildningar,medsociala sedetta.Missbrukarvårdenvill inte alltid
spänningar,våldoch ekonomiskotrygg- sedetta. Och inte heller barnpsykiatrin.
het är ingentrygg och skyddadlivsmiljö Föräldrar är inte alltid bra för sina egna
för barnen barn, men barn känner en oerhörd lojaför någon.Samhällsansvaret
måsteutgå från att väldigt mångaleveri litet ävenmot den somförsummar,missutsatthet. Och att förstahandsansvaret handlar eller begår hemska övergrepp.
hos föräldrarnainte räckertill för att ge Utanför står samhälletoch blygs för att
ingripa. Eller tvekar för att föräldrarnas
tillräckligt skydd. Jagkan inte tro att
skall vänta
barnetsproblem för att rätt kännsviktigare än barnets.Och när
ingriper gör det ibland för sent och
definiera ett samhällsansvar.Det samhårdhänt att river sönderdet tunna
och
alla
barn
så
hälleliga ansvaretavser
kräver insatserför att stödja samhälls- nät avsamlivmed föräldrar somävendet
utvecklingeni stort och småttsåatt alla utsattabarnet behöverför att byggasig
barnsvillkor blir acceptabla.
en framtid.
mammaharingetjobb och ingenbostad.
Och morfar är kanskeinte helt förtjust
över barnskrik.
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Andra växer upp i perfekt ordning
ochmedföräldrarsomärsamhälletsstöttepelare.Men bakom den stängdaytterdörrenhärskariblanddensvartapedagogiken.Den som för all tid skall individenatt skriaeftererkännandeochibland
straffasig själv och omgivningenför de
illdåd som begåttsi uppfostransnamn.
Det är ett svårtjobb att vara samhällets representanterför barnetsskydd.Vi
avlönar det ganskadåligt och ger det
ingen status, rätt måttligt med utbildning, snålt med forskning och utvärdering att arbetaifrån och är snaratill
hårdhänt kritik när det begåsfel i de
ömtåligaawägningarna.
Beskriv mångfalden
Såhar FN familjeår.Och bör frågaoss
vad kanvilja meddet. Vad kan göra
av det Och kloka politiker kan säkert
sägadettamedden entusiasmsomdetdirekta samhällsbyggaransvaret
ger. Mitt
lilla bidragfrån denuppsattebyråkratens
utkikspunkt kan varadetta:En uppgiftär
att beskrivafamiljeverklighetensåatt alla
serdenochförstården.En bild att prägla
människorsnäthinnaär den av många

olika familjetyper där barns uppväxtförhållandenändåskall varagoda.
Varannanhelgåker enung manmotorcykel från enstad västkustentill en
stad östkustenför att träffa sin dotter.
Mamman och pappan har aldrig bott
ihopochharingetgemensamt,
menmormor ställer upp, liksom socialtjänsten,
för att motorcyklisten skall kunna vara
en levande,närvarandepappaatt gefundament dotternstrygghet i all tid.
Och i en stadlångt upp i snön och
kylan försöker socialsekreterareskapa
entusiasmhos finniga lé-åringar, som
gjort tjejkompisen med barn, och nu
måstege en viktig bit av sinaliv till ett
mystiskt väsen inrymt innanför tjejkompisensalltmer svårknäpptakappa.
PåGärdet i Stockholmbor enpappa
medenflicka somärdotter till hansförra
fru i hennesförsta äktenskap.Dom har
det väldigt fint ihop och flickan träffar
flera gånger varje vecka sin mamma i
hennesnyarelationtillsammansmedden
nye mannensbarn.
Och måstesevårainvandraresom
delaravdensvenskafamiljebilden,kluvna i sin dubbla kulturella hemvist och

därtill ibland plågadeav minnenfrånkrig
och tortyr. Och måsteaccepteraoch
stödjadem i den svåraanpassningenför
den andra generationen invandrare
invandrarfamiljens barn. De som skall
hitta acceptansi ett ofta misstänksamt
ochmissunnsamtsvensktsamhälleav år
1994.
Och måstese den heligafamiljen
också i den ensamståendemammans
kampför endrägligtillvaro trots brist
jobb, brist pengarochbrist kraft att
klara barnensuppväxt.
Bilden av familjen som föremål för
vårasärskildaomsorgerkan aldrig bli en
i sannmeninggod bild om inte serdet
skakandeöde som flyktingfamiljen som
står inför avvisning genomlever. Misstrodd, uppgivenoch full avfruktan inför
det som skallkomma i ursprungslandet.
I FN:s familjeår kan den bilden inte
undanskymmas.Den vackra färgreproduktionen av familjen från folkskolans
läsebok blir diskriminerande i 1990taletsverklighet. Familjeårkan det bara
bli om ser mångfalden,känner samhörighetenoch är bereddaatt levaupp till
det gemensammaansvaret.

Ulla Bjömberg
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Ensamståendemödrar med barn är en
växandegrupp i samtligaländer i Europa. Den främstaanledningentill detta är
att skilsmässornaökar i allaländer.Visserligenökar också andelenbarn födda
utom äktenskap,men ide flestafall registrerasdessaav bådemodem och fadern.

Familjemönster i omvandling
Intresset för familjen i den socialaförändringsprocessen
i Europaoch i världen
deceni övrigt harökat underdet senaste
niet. Ett uttryck för detta är att FN har
proklameratår 1994som Det internationellafamiljeåret. Syftetmeddetinternationellafamiljeåretär att man i ländernai världenskallfästauppmärksamheten
hur familjebildning och familjestrukturer förändrasoch försöka finna olika
tillvägagångssättatt stärka familjebanden. Man är orolig för den socialastabiliteten och individernas välfärd i samhället när farniljestrukturemaförändras.
Utvecklingen i helavärldenhar stora
konsekvenserför familjeliv, ellersnarare,
möjligheternaatt levafamiljeliv. Fattigdomen i tredje världen, krigen och de
omfattande flykting- och migrationsströmmarnasamtutbredningenavAIDS
ger upphov till starka upplösningstendenser inom familjerna. Ensamståendemödrar utgör en majoritet i många
avländernai tredjevärlden.Bandenmellan generationernaförsvagas agenom
omflyttningar, men också genom nya
värderingar.Familjernaär oftast den socialaförsäkring somman hartillgång till,
när det inte finns pensioner, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. När det inte finns sjukvård och
annanomsorg.

I

FAMILJEPOLITIK
BELYSNING

ensamstående

mödrar

i ett

Europa

omvandling

Men det är inte barafattigdomenoch
flyttningströmmar som bidrar till farniljesplittringar.I vissafall kanmanpåståatt
splittring avfamiljer ärett ledi enekonomisk strategiatt billig arbetskraft.En
del storaindustrialiseringsprojektlockar
manlig arbetskraft som arbetar utomlands och skickar hem pengar till sina
familj er. Kvinnor ochbarnsom blir kvar
hemma utnyttjas för andraindustriella
projekt till mycket lågalöner.
Hur många ensamståendemödrar
finns deti olika länderi Europa Denna
till synesenklafrågaär inte enkel att besvara,eftersomdet är svårtatt jämförade
offentliga siffror som finns tillgängliga.
Detta sammanhängermed att definitionen av ensamstående
mor skiljer sig
väsentligapunkter i olika länderochvid
olikatidpunkter. Oftast räknarmansom
ensamstående
de mödrar somensamma
har juridisk vårdnad.Det innebäratt de
mödrar som inte år gifta men är samboenderäknassom ensamstående
mödrar. Å andrasidanär dettainte vanligt
som i de Nordiska länderna.
I Sverigeräknasde mödrar som bor
ensammamed sinabarn som ensamstående mödrar. I den svenskaFolk- och
bostadsräkningen beräknadesandelen
ensamståendemödrar med barn 0-17
åruppgå till 19% av alla barnhushåll
1990.Andelenensammafädervar 2,7%.
l Västtyskland var andelen ensamstående
mödrarmedhemmavarande
barnutan hänsyntill ålder 199117,4%
ochi Östtysklandvarandelen23% 1991.
Microcensuszablenvon 1991.
Siffrorna var i England 13% och i
Frankrike 11% Women the European
Commu lb 1992
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I Polen var t ex 1988 17,6% av alla
barnfamiljer ensamstående
mödrar Les
femme: en Pologne.
För Rysslandsaknar generellstatistik. I ett slumpmässigturval av600barnfamiljer som ordes inför en undersökning av föräldrar, barnoch förvärvsarbete var 20% ensamståendemödrar.
Urvalet kanbetraktassomrepresentativt
för den europeiskadelen av Ryssland.
Endast3% av de ensamstående
mödrarsamboende
med
navar
en partner.
och
Familjepolitik
ensamma mödrar
I en internationell jämförelseframgåratt
det finns en statushierarkibland ensamståendemödrar sominte baseras deras
utbildning, yrke eller socialaursprung i
första hand utan
hur de har blivit
ensammamödrar,dvsi derasrelation till
barnets fader och äktenskap. Högst
rankadeär änkorna,därefterkommerde
samboende,sedande övergivna mödrama,frånskilda, deseparerade,de som
aldrigsambottmedfadernsamtslutligen
i bottenkommerdesomintevill ellerkan
fadern till barnet/
uppge namnet
barnen.
Överlag visar det sig att änkor och
barn till änkor har en bättre ekonomisk
situation än frånskilda mödrar ochderas
bam samt ogifta mödrar, eftersom de
ofta har särskilda pensioner, eller får
speciellabarnbidrag. Så är det också i
Sverigemed barnpensionen. Mödrar
som inte kan eller vill uppge namnet
barnetsfar får inget bidragsförskott.
I samtliga länder är mödrar i sin
ekonomiskasituation beroendeav flera
olika inkomstkällor, till skillnad från

Ett problem för ensammamödrar i de
flestaländer är att familjepolitiskt stöd
baseras försäkring som grundläggandeprincip. Oftast handlar det om
socialförsäkringoch ofta i kombination
medbehovsprövning.Det prekärai detta
framgår tydligt när man studerar ensamståendemödrar. Många av dem är
frånskilda och har som gifta varit förmakensarbete,men
säkradeindirekt
har inte självakunnat kvalificera sig för
ett försäkratarbete.Vid arbetslösheteller
sjukdom blir de hänvisadetill socialbidrag för sin försörjning, dvs behovsprövat understöd.Mångakvinnor hamnar i ondacirklar därför att reglernagör
att de förlorar stöd om de lyckas skaffa
siginkomsteröver envissoftast mycket
låg nivå.
Socialförsäkringssystemen
är knutna
till yrkesverksamhetoch arbetsgivaravgifter.För att enbild avhur täckande
dessasystemär i olika ländermåsteman
ha en mycket detaljeradbild av hur reglerna i systemenär utformade och om
under vilka betingelsersom försäkringarnafaller ut.
Ett annat problem är hur regler för
behovsprövade socialbidrag fungerar.
Ekonomiska stödsystem
Det problematiskakanske inte är regDen svenskamodellen för familjepe- lernai sig, utan när gränsenför att vara
litiskt stöd till ensamståendemödrar berättigadtill bidragsätts lågt att motskiljer sig två väsentligapunkter från tagarenavstödinte vågarriskeraatt förmångaandra länder i Europa: Bidrags- lora bidragen.Det innebär t ex att man
förskottet och barnomsorgen.Mot bak- avstårfrån attta tillfälligajobb somskulle
grund av att närmare70-80% av mödrar hjälpa en att bygga upp en mer stadigsom var berättigadetill underhåll från varande relation till arbetsmarknaden.
barnensfar enligt internationellastudier Eftersomde flestabidrag inte täckerde
inte erhöll detta är densvenskaåtgärden verkliga levnadsomkostnaderna har
mödrar medbam får ett mångaett behov av att förstärka sin inattensamstående
bidragsförskott från Försäkringskassan komst med lönearbeteBieback, 1992.
motsvarande 1.173 kr per månad och Härigenom förstärks diskrimineringen
barn, något som framhålls som mycket av kvinnor som självförsörjande och
frarnsynt. Detta befriar mödrarna från derasmöjlighetertill yrkeskarriärermed
uppslitandekonflikter om pengar med konsekvenserför helalivsloppet.
sin f d partner. I Tyskland,Rysslandoch
Polensamt i flera andraländeri Europa Social situation
kan ensamstående
mödrar räkna ett Historiskt hardet i mångaländervarit en
liknandesystemdär de meddomstolens skamatt varaen ensamstående
mor. I de
hjälp kan utkräva det underhållsbidrag flestaeuropeiskaländeri dag är det inte
som de är berättigade till. Detta är enskam sammasättsomförr, men det
emellertid ett mer konfliktfyllt och om- är stigmatiserande mångaolika mer
eller mindre subtila sätt. Ensamstående
ständligtförfaringssätt än det svenska.I
Frankrike garanterasensammaföräldrar mödrar riskerar t ex att bli utpekade
syndabockaridenpolitiskadebatten,vilen minirniinkomst från staten, vilket
ketEnglandär ett obehagligtexempelpå.
innebär att staten ger ett tillskott till
övriga inkomster, åtminstone tills dess
I en ambition att dämpa stigrnatiseringen och utsatthetenhos ensamståenatt barnenfyllt tre år.

ensamstående
fader. Endastett fåtal kan
leva sin egen inkomst. Den relativa
betydelsenavinkomst från egetarbeteär
emellertid störst och avgörandeför hur
mödrarnasoch barnenssituation ter sig
ekonomiskt.
En internationellundersökningavett
antal OECD-länder har visat att ensammamödrar i USA och i Tyskland
ligger i botten vad gäller disponibel inkomst i jämförelsemedfamiljer med två
föräldrar och när man tagit hänsyn till
olikheter farniljemassammansättning.
I
första
undersökningenkom Norge
plats,Sverigepå andraoch Frankrike
tredjeplatsi måttet förhållandetmellan ensamståendemödrars respektive
parfamilj ers disponibla inkomst per
capita. Wong et 1993
Svenskaensamstående
mödrar kominternationelljämförelse
till
i
merupp en
hög inkomstnivå p g a transfereringar
somenligt en svenskundersökning1992
avekonomenBjörn Gustavssonuppgick
till drygt 40% avinkomsten.Drygt 70%
av ensamståendemödrar i Sverigehar
bidrag jämfört med 22% av parfamiljer
Gustavsson 1993.
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dehar forskningenvelatframhävadepomödsitiva aspekternaav ensamstående
framhållit
har
situation.T
att
ex
man
rars
ensamma mödrar har rikare socialt
nätverk.Denna forskning är viktig, men
i det långaloppet är det ocksåviktigt att
peka denproblematiskasituation som
mångaensammamödrar befinner sig
I det internationellaprojekt, somjag
deltari tillsammansmedforskarefrån a
Polen, Ryssland, Östra Tyskland och
Västra Tyskland, framkom att många
ensamstående mödrar känner sig i
utlärnnade, med ett mycket begränsat s
stöd från det omgivande samhället staten,arbetsmarknadenoch de sociala
nätverken.
Av depolskamödrarnahar 53% bra
stöd från familjen och vänner. 35% av
dem bor med sina egnaföräldrar. Men
det var också 36% av mödrarna som i
intervjustudien svarade att de är helt
utelämnade.I Rysslanduppger 38% av
de ensamståendemödrarna att de är N
1
tillfreds meddet stödde har. Här var det l
26% av mödrarna som helt saknade ett
stödjande nätverk. Mer än hälften av
mödrarna svaradeatt de ofta kännersig
ensamma.I Tyskland uppger sig drygt
20% vara helt utlämnade i jämförelse
meddrygt 12% avde gifta. 10% i västra
Tyskland, 14% i östra Tyskland.
Trots att de svenskaensamstående
mödrarna lever i en bättre ekonomisk
situation än flertalet av deensamstående
mödrarna i de andra länderna visar
resultatenfråndensvenskadelstudienatt
mångamödrar ocksåi Sverigekännersig
utsattaoch pressade,fastkanskemer av
sin arbetssituationän av socialisolering.
En undersökning från 1981 av ensamståendemödrarssocialanätverkvisar att
ensamståendemödrar har något färre
,
men tätare kontakter med sina nätverk i
mödrar.
sammanboende
än
I min svenskastudie har mödrarnas
hälsajämförts med gifta mödrars. Studien, somgenomfördeshösten1992,baserar sig ett urval av 670 individer mödrar och fäder - varav 146 ensamståendemed barn runt 5 år. De ensamstående mödrarna uppger betydligt
oftare att dekännersig trötta, att dekänner sig otillräckliga och att deofta är sjuka. En fjärdedelavdem hadedålighälsai
jämförelse med 17% av de gifta mödrarna.Ojämlikheten i Sverige,1988.
I Sverigeär huvudregeln vid skils-

mässa att föräldrarna behåller den samstående mödrar mer utsatta
gemensammavårdnaden.Hur förhåller arbetsmarknadenochi arbetslivet.
I Sverigeär, enligt den svenskastudetsigdåmeddeömsesidigakontakterna
dien, 12% arbetslösaoch 17% i utbildefter skilsmässan
l min studievisadedet sig att 42% av ning, dvs 29% var utanför den reguljära
mödrarna hade problem med relatio- arbetsmarknaden.Tre gånger många
var arbetslösajimnernatill den andreföräldern. 13% hade av de ensamstående
fört medde gifta mödrama.36% av de
ingen kontakt, ca 40% hadeinga problem alls - en siffra som kanskeändåkan ensamståendemödrarna upplevde sin
betraktas som imponerande hög i in- arbetssituationsom otrygg jämfört med
20% avdegifta.Skillnadernamellangifta
ternationelljämförelse.
mödrar fannsocksåi
Drygt 50% av mödrarnamenadeatt och ensamstående
problemen bestod i att den före detta de andraländernamen de var inte lika
partnern tog för litet ansvarför barnen, storasom i Sverige.
Dessaresultatkanjärnförasmedöstra
32% hadeproblem med besökoch lika
Tyskland där 35% av de ensamstående
många hade problem med olösta konE
flikter mellan makarna. Knappt 30% mödrarna är arbetslösaeller i omskoluppgav andra problem, a olika syn ning mot 23% avde gifta.Keiser, 1993.
Resultatentyder
barnuppfostran.
att de ensamIntressant är dock att konstateraatt ståendemödrarnasstörstahandikapp
endast12% hadeproblem rörande un- arbetsmarknadeninte är moderskapeti
derhåll och 10% rörande vårdnadsfrå- sig och inte könet i och för sig, utan
gor. I internationella undersökningar frånvaro av äktenskap,vilken leder till
visar det sig att närmare70% av möd- stigmatisering.
När detgällermänärdetförenatmed
rarna har problem medunderhålletfrån
särskildrespektatt vara ensamfamiljesin f d partner.
En jämförelse med parfarniljer visar försörjare.När kvinnor är ensammafaatt ca24% mödrar 20% fäder upplever miljeförsörjare tycks detta snararebetraktassom ett skäl för uppsägning.Åtatt de har problem i sina relationer fill
barnen. Drygt 30% av kvinnorna och minstonefinnsdet enmisstankeom att
16% av männenansågatt partnern var är fallet, eftersom varken yrkesfördelning eller utbildning skiljer sig mellan
för passiv.
mödrar i studien.
Siffrornavisar att gemensamvårdnad giftaochensamstående
hade dessutomfärre
visserligenlöserproblemenmedhur man De ensamstående
skall ordna vårdnadeni sambandmed barnochdetvar ingaskillnaderi barnens
skilsmässanoch att därmed väsentliga åldersfördelning.
I studien framgick ocksåatt fler enproblem är löstaför enansenliggrupp av
föräldrar. I dennaundersökningvar det samståendemödrar ansågatt både arockså en tämligen liten andel mödrar, betsgivareoch kollegor var intoleranta
när de måstestannahemmamed sjukt
och därmed också barn, som helt
förlorade kontakten medden fd maken. barn.
T ex svarade20% avdeensamstående
Men siffrorna visarocksåatt problemen
medföräldraansvaretär kompliceratoch mot 5% av de gifta att de mötte intokonfliktfyllt för en stor andel mödrar, lerantaattityder från arbetsgivarendåde
var hemmamedsjukt barn.
trots den gemensammavårdnaden.
I den polska studien vågade drygt
Arbetssituation
40% av mödrarnainte utnyttja rätten till
Våra jämförande undersökningarvisar ledighetför vård av sjukt barn p g a risk
att de ensamståendemödrarna var lika för uppsägningellertrakasserier.
Omvandlingen av de f d öststaterna
väl utbildade som gifta mödrar. De har
liknandefördelning yrken. De arbetar drabbarsärskilt kvinnor och barn negaheltid och övertidi högreutsträckningän tivt. Storagrupperav kvinnor stöts bort
gifta mödrar.De harsinidentitetförank- från arbetsmarknadenoch lämnasi en
rad i arbetsliveti högre utsträckning än situation av fattigdom och beroende.
gifta mödrar som är mer farniljeorien- Undersökningarnai allaländervisar att
terade.Yrkesarbeteär det säkrastesättet ensamståendemödrar är mer utelämför ensammamödrar att undvika eko- nade än gifta mödrar. De förlorar sina
nomisk och socialutsatthet.Ändå är en- jobbi störreutsträckningängiftamödrar

l
l
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och delöper
storarisker att hamna i svårfattigdom. Det innebärför dem
inte baraenekonomiskkris utan enidentitetskris. Risken är stor att mångabarn
överges.Detta har varit en trend i Ryssland sedanslutet av 80-talet.

Lángsiktiga konsekvenser
I enomfattandeöversikt avforskning om
långsiktigakonsekvenserför barn av att
växa upp med ensamståendemödrar
konstateras följande: Sedan början
80-talet har amerikanska undersökningarvisat att fattigdom och utsattheti
enförälderfamiljer reproducerastill nästa
generationoch att orsakernatill detta är
resultatetav flera samverkandefaktorer.
Resultat visar t ex att barn till ensamståendeföräldrar gör sämre ifrån sig i
skolanvilket främsthängersammanmed
lärarnassyn
och värdering av dessa
barn.Särskiltpojkar tenderaratt bli mer
negativt värderade.En konsekvensav
den negativavärderingen var att frånvaron från skolan var högre för barn i
enförälderfamijer än för dem i tvåförälderfamiljer. Mac Lanahan,1989.
Resultatfrån upprepadestudiermed
omfattandeurval visar att barn som har
vuxit upp i enförälderfamiljer har fler
problem också vuxen ålder. Vidare att
negativakonsekvenserhar enradekonomiska implikationer - kortare utbildning, sämreskolresultat, lägre inkomster, högre grad av avvikandebeteende.
Flickor tenderaratt självabli ensamståendemödrar. Resultatenvisar ocksåatt
omgifte inte nämnvärt dämpardessaeffekter. Mac Lanahan,op cit
Resultatenstödersig storaurval av
populationer med blandad etnisk och
klassmässigbakgrund. Den sociala reproduktionen av onda förhållandenhar
förklaratsteoretiskt med att ekonomiska
svårigheterunderuppväxtenledertill att
barneninte kan tillgång till stöd och
stimulans. Barnen måste börja arbeta
tidigt för att försörjasigsjälvaochkanske
ocksåfamiljen.En förstärkandefaktor är
Ensamstående
mödboendesegregation.
rarhänvisastill fattigarebostadsområden
medhögregrad av socialaproblem,skolor medsämreresurserochmindremotiveradelärareoch elever.

Kedjeeffekter
Det bör betonas att det inte finns någon
automatik i förhållandet mellan skils-

mässa- enföräldraskap- socialaproblem.T ex visarRobert Erikssonsomfattandestudie av rekrytering till högreutbildning att det inte i Sverigeär några
skillnadermellanbarn somväxt upp med
en ensamståendeförälder respektive
barn i parfarniljer Eriksson, 1993. Vad
undersökningarnapekar är riskenför
att det skall uppstå en samverkan av
mångafaktorer som i olika stegledertill
en anhopning av problem. Ett annat
uttryck för anhopningenavproblemhos
ensamstående
mödrar med barn är femininisering av fattigdomen, en trend i
demoderna- inte bara f d öststater.Det
handlarsåledesom en socialstratiñering
som grundas kön i kombination med
klass. Det gäller såledesatt motverka
problemensnarareänatt moraliseraöver
dem,vilket ar entydlig trend i mångaländer i dag.
Undersökningarvisaratt just stigmatiseringeni alladesssubtilaformer i kombination med bristande försörjningsmöjligheter dåligekonomi är enväsentfaktor bakom uppkomsten av onda
förhållanden. Genom stigmatiserande
behandlingförlorar bådemödrarna och
barnen sin värdighet och en självsäker
identitet.
Stigmatiseringen har alltså kedj
effekter. T ex har det visat sig att det är
lärarnasattityder som gör att elevermed
ensamstående
mödrar får sämreresultat
skolan,och som leder till att de skolkar
mer,somledertill att dehopparavskolan
osv.
hypotesenatt
Man hardetalj
en högre kriminalitet bland barn till
ensamstående
mödrar skulle kunna förklarasmed att dessaär mer släpphäntai
sin uppfostran. Avsaknad av manlig
disciplin ledertill odisciplineradeungar.
Ensamståendefaderjämfördesmed en-

samståendemödrar. Resultaten visar
dock inga skillnadermellande bådakönen i dettaavseende.
Slutord
FN:s InternationellaFamiljeårsyftar till
att länderna sinsemellanskall kommuniceramedvarandraochvisagodaexempel. Praktiska projekt och intressanta
lösningarskall visasupp till vägledning
ochinspirationi andraländer.Sverigehar
goda exempel med bidragsförskottet,
med barnomsorgenoch med föräldraledigheten.Att stödjaensamstående
mödrar att dekanbilda autonomahushåll
är ettannatgott exempel.Men detbehövs
kreativa lösningar för att motverka de
negativatendensersomjagharpekatpåi
detta föredrag.
Ensamståendemödrar är en utmaning politiken, därför att derassituation
förutsätter en omfördelning av ekonomiska och socialaresurseröver staten.I
de liberalekonorniskaströmningar som
genomsyrarpolitiken i dagensindustrisamhällenär ambitionernaatt minskade
offentliga utgifterna starka. Medborgarnaskallsjälvasvaraför sinförsörjning
och statensekonomiskastöd skall inskränkastill att täcka endastde mest
grundläggandebehoven.Ensamstående
mödrar som växandegrupp kan därför
uppfattassomett åtminstonesymboliskt
hot mot denna politiska orientering.
Detta skall gemensamtförhindra under det internationellafamiljeåret.

Referenser
Bieback, Karl Jürgen 1992 Family
Benefits:The New Legal Structuresof
SubsidzingTheFamily. A comparisonof
Australian, British and German Social
Security Systems,journal
European
SocialPolicy.Vol Number 239-254

Eriksson, Robert åt Jonsson, Jan O.
1993 Ursprung och Utbildning. Social
snedrekrytering till högre studier.
Utbildningsdepartement.SOU 1993:85,
Stockholm
Folk och Bostadsräkningen 1990
Statistiska Centralbyrån, Programmet
för befolkningsstatistik,Örebro.
Gustavsson, Björn 1993 Economic
well-being and family policy. Research
Program at department of Economics,
of Gothenburg 1992
University
Unpublished paper
Les Femmesen Pologne 1991-1992
i LesCahiersdesfemmesd Europe nr. 39,
Commission des Communautés Europêennes.Bryssel.
MacLanahan, Sara 8C Booth, Karen.
1989 Mother-Only Families: Problems,Prospectsö: Politics i Journal
Marriage and the Family nr.51, August
1989pp.557-580,Missouri
Microzensuszahlen
1991
desrepublikDeutschland.

Bun-

Ojämli/eheten i Sverige, Levnadsförhållanden nr 51. 1988 Statistiska
Centralbyrån.
Women in the European Community
1992. EURO-STAT. Office for Official
Publications of the European Communities. Luxembourg.
Wong, Yin-Ling Irene;Garñnkel, Irwin;
McLanahan,Sara1993 Single-Mother Farniliesin Eight Countries: Economic Status and Social Policy i Social
ServiceReview, Vol.67, nr 2 Chicago.
Zapf, Wolfgang 8aMau, Steffen1993
Eine demografischeRevulotion Ostdeutschland i Z UMA Publikation,
Informationsdienst,Sozialelndikatoren
nr.10,Wissenschaftszentrum,Berlin

Denna artikel är publicerad i
Koinnooetertskaplig tidskrift nr
1994.

E724 M

DEN
- myt

Vilka myter och föreställningar finns
kring den svenskafamiljen och hur ser
verkligheten ut ja, det är en mångfacetteradochsvårbesvarad
frågaJagska
här begränsamig till att redovisaen del
fakta och föreställningar kring den
svenskafamiljen utifrån ett farniljedemografiskt perspektiv, och därigenomförhoppningsvisbidratill att avlivaevmyter
om den svenskafamiljens upplösning
som enligt vissabedömareär nära förestående.
Sådanaförutsägelser brukar bland
annatbaserasig tre demografiskafenomen,som objektivt setti och för sig år
helt korrekta, även om tolkningen av
deminte är självklar. Det handlarom en
hög utomäktenskaplig fruktsamhet
hälften av alla barn som föds i Sverige
föds utom äktenskap, en hög skilsmässofrekvensoch att mångabor ihop
utan att vara gifta. Att vartannat barn i
Sverige föds utom äktenskap betyder
inte att de nyblivna mödrarnaär ensamstående:nästan alla dessa utomäktenskapliga barn föds
i ett existerande
samboförhållande,dvs föräldrarna bor
ihop utan att vara gifta. Dessa samboförhållanden kan senare upplösas,
men det gäller även äktenskap.Den
svenska skilsmässofrekvensenär hög
mer om det senare, men internationellt
sett inte exceptionellthög: USA har till
exempelen högre skilsmässofrekvens
än
Sverige.Det mestutmärkandeför Sverigeinternationellt settär omfattningenav
det informella samboendet:fenomenet
förekommer även andrahåll och blir
allt vanligare men det enda land som
närmar sig Sverigevad gäller andelen
samboende gifta par är Danmark.

Bernhardt

SVENSKA
och

FAMILJEN

verklighet

En annan aspekt av befolkningsutvecklingeni Sverige,som senareår
väckt internationell uppmärksamhet,är
den förhållandevishöganivån barnafödandet som motsvarasav ungefärtvå
barnper kvinna.Detta kanjämförasmed
genomsnittetför EU-länderna,som lig1.5, där tidigare högfruktsamger
hetsländer som Italien, Spanien och
Grekland numera ligger långt under
Sverige.En historiskt helt ny situation
Det höga födelsetaletbrukar vara litet
svårt att ihop med ovannämndafakta
och att många
om skilsmässofrekvens
bor ihop i lösliga förhållandenutanatt
vara gifta. Dessutomhar svenskakvinnor i-världenskanskehögstaförvärvsfrekvens,vilket ocksågår tvärs mot
konventionella föreställningar om att
förvärvsarbetandekvinnor skaffarfärre
barn eller inga alls. Den svenskafamilje- och arbetsmarknadspolitiken,
som denhittills varit utformad, hargjort
detmöjligtför svenska
bamochförvärvsarbeteienutsträckning
som är internationelltunikt.
Den svenska barnfamiljen
i ett wämittsperspektiv
I det följande tänkte jag dock koncentrera mig deaspekterav denmoderna
svenskafamiljedynamiken,som handlar
om att män ochkvinnor flyttar ihop och
flyttar isär och ev ingår äktenskap,dvs
parförhållanden som innebär gemensamtboende,oavsettom kontrahenterna
är gifta medvarandraeller inte. Mitt fokus är således
pådet sommanskullekunnakallakärnani kärnfami en,detsamlevande paret. Därmed inte sagt att alla
familjer är kärnfamiljer, vilket tydligt
23

illustreras avfig. I där man ser hur den
svenskafamiljestrukturen ser ut ur barnensperspektiv.
Som ser leverfyra avfembarn
i en s k kärnfamilj, med bådasinabiologiska föräldrar och eventuella helsyskon. Vart tionde barn lever med en
ensamförälder,vanligtvismodern,och ca
8 procent någon form av ombildade
familjer, d v s barnethar fått en styvmor
ellerstyvfar.Denne/dennaför evmedsig
barn från tidigare förhållanden i boet
sociala syskon och till den nya familjen
föds ev fler barn halvsyskon. En
mycket liten minoritet av barn mindre
än en procent lever i familjer där det
förekommer såväl mina som dina
och våra barn.Man kanför övrigt fråga
sig hur svenskden svenskafamiljen är.
Det visarsig att ett av fem barnunder 18
har en eller båda föräldrarna födda
utomlands, dvs
har ett betydande
inslag av utländskt påbrå bland våra
svenska familjer.

Parbildning och äktenskap
En sån här tvärsnittsbeskrivning av de
svenskabarnfamiljerna kan ge ett överdrivet intryck av stabilitet, eftersomden
inte fångar upp den stora rörlighet som
trots allt finns.Varje år upplösesett stort
antal familjer/parförhållanden
och
omvänt har en nybildning av familjer,
män ochkvinnor som flyttar ihop och ev
gifter sig.Eftersom det informella samboendetnumera är ett väsentligtinslagi
bilden avden svenskafamiljen räckerdet
intelängremedatt redovisagiftermåloch
skilsmässor,dvs man kan inte begränsa
sig till formaliserade och registrerade
parbildningar. I fig 2 ser utvecklingen

över tid i antaletnyingångnaäktenskap
liksom antaletskilsmässor,för vilka det
finnsårlig statistik sedanlångtid tillbaka,
men också antalet ihopflyttningar och
isärflyttningar åren kring de senastetre
folkräkningarna1980, 1985och 1990.
Det mest iögonfallandei detta diagram är den dramatiska ökningen av
antalet giftermål under 1989:det stora
flertalet av drygt 100000nyingångna
äktenskapen ingicks dessutom under
årets sista månad Detta hade att göra
med den debatt om konsekvensernaav
ändringarna av reglerna för änkepensionen,somleddetill attett stort antal
redansamboendepar för säkerhetsskull
valde att legaliserasin förbindelse.Den
som kom 1974avnya skilsmässolagen
speglasocksåtydligt i en markant topp
för antaletskilsmässorunderdettakalenderår.Därefter sjönk antaletskilsmässor
till ca20 000per år och låg ganskastabilt
under 1980-talet.Antalet isärflyttningar
däremot uppvisar en klart uppåtgående
tendens. De är tydligt att samlevande
män och kvinnor går ifrån varandrai en
tidigare oseddomfattning.
Hittills har redovisat absolutatal,
d v s det årliga antalet händelserav den
enaeller andrasorten.För att en riktig
uppfattning om hur vanlig en viss typ av
händelseär, bör man emellertid sätta
antalet händelseri relation till den s k
riskpopulationen, antalet personersom
kan tänkasråka ut för händelseni fråga.
Man beräknardå ens k relativ frekvens,
till exempelgenom att dividera antalet
skilsmässormed antaletgifta personeri
olika åldrar se fig 3. Vi ser då återigen
den tydliga nivåskillnadenföre och efter
Det är ganska
denya skilsmässoreglerna.
1980-talet
under
årligavariationer
stora
men inget klart urskiljbar uppåtgående
tendens,utom under 1991 som också
fortsatteunder 1992. Min gissningär att
uppgångenunder början av 1990-taletär
ett tillfälligt fenomen som hänger sammanmedden extremasituationenunder
1989:en del av de ovanligt månganyingångnaäktenskapenunder detta kalenderår börjar nu knakai fogarna.
Hur ska man då tolka de relativa
frekvensernai detta diagram För att ta
ett exempel:av kvinnor i 30 - 34- årsåldern skiljde sig ca 20 promille under
1980-talet,dv s varje skiljdesig2 % av
gifta kvinnor i den åldersgruppen.Vad
lång sikt En mer
bety-der då det

greppbarsiffra skullevara andelenav en lider. Bland samboendepar dominerar
äktenskapskohort de äktenskap som däremot isärflyttningarna.
Totalt upplöstes ca 85 000 parbildingåsunderett visstkalenderår somförr
ningar under 1986, ungefär lika många
En
eller senareråkar ut för enskilsmässa.
sån beräkning kan göras med hjälp av som nybildades under det föregående
kurvorna i fig somvisarantalupplösta året.Det verkar därför somom det totala
äktenskapper 1000ingångnaeftervigsel- antalet samlevande par inte minskar
ökningen nämnvärt över tiden. Återigen bör man
år.Här ser att densuccessiva
dock hålla i minnet att tvärsnittsbilder
verkar
ha avskilsmässofrekvenserna
av
stabiltintryck; utan
stannatför demsomgiftesigunder 1980- kan geett överdrivet
rörlighet i farnilökad
tvivel
har
talet:kurvanför vigselåret1985
en
sammanfaller medden för 1980.Om extrapo- jebildningen. Att vara frånskild eller
isärflyttad är dock som regelinte ett perlerardrar ut kurvorna för demsomgifte
sig under 1980-talet, kommer man manent tillstånd utan man hamnar i en
mellan två partnerinterimsperiod
fram till att ca40 % avdessapar förr eller
förhållanden.
Av
90 000nya parförifrån
varandra.
kommer
ca
att
senare
hållandenper år är 35-40000s k återbilNu ska komplicerabilden ytterlidärför sannoliktatt
garegenomattta meddeinformellasam- dade familjer.Det är
boendenafig 5. Dessaberäkningarav de ca8 % avbarnensomenligtfig 1 levde
nybildade familjer 1985 resp upplösta i ombildade familjer kommer att öka i
familjer under 1986 är gjorda av SCB framtiden.
med utgångspunkt från uppgifter från
Skilsmássorisker
folkräkningen 1985 om vilka som var
Avslutningsvis vill jag redovisa några
faktiskt samboendemed varandraoavresultat från de intervjuundersökningar
sett civilstånd. Genom att matchamot
flyttningsstatistiken för 1985resp 1986 om familjen som SCB genomfört 1981
harmanfåttfram hurmångasomflyttade och 1992.Skilsmässoanalyserbaserade
1981 års familjeundersökning visar
ihop med varandraunder 1985resphur
vilka som är de destabiliserandefaktomångasomflyttade isär under 1986.Till
Äkdetta har man sedanfogar antaletnyinrerna för ett parförhållandefig 6.
tenskap är mer stabila än samboförhålgångnarespupplöstaäktenskap.
landen:informellt samboendepar är ca3
Vid 1985års slut fannsca2 miljo-ner
äktenskap
eller
levde
gångermer benägnaatt ifrån varandra
i
Sverige
som
par i
äktenskapsliknanderelationer 383 000 än ett par som gift sig. Vi har haft en
jämför olika
ökning över tiden: om
sambor + 1 635 000 gifta par. Detta
kvinnogeneradoner har kvinnor födda
handlar om heterosexuella par; om
1951-5560 % högre uppbrottsfrekvens 7
homosexuellapar finns ingen statistik.
änkvinnor födda 1936-40,dvs 15år tidiUnder 1985nybildadesca90000familjer
par, varav drygt 85 % var samgare.En låg startålder ger högrerisk:
boendeförhållanden77 000 av 88 000.
yngre man är när man påbörjar sitt
Totalt ingicksca40000äktenskap,varav parförhållandedestohögre är risken att
det spricker.Föräldraskapdäremot sän2/3 hadebott ihop före giftermålet.Min
ker risken: barnlösahar ca 50 % högre i
gissningär att andelen’direktgifta’, dvs
benägenhetatt ifrån varandraän par
föregående
gifter
sig
utan
sampar som
boende,egentligenärännumindre än en somharbarnihop. Det innebärdock inte
tredjedel:avdessaharsannoliktenheldel
att fler barn gerlägreuppbrottsfrekvens:
tvåbarnsfamiljerär mest stabila,medan
i praktiken varit åtminstone partiellt
ettbarns- och trebarnsfamiljerligger
fastde
giftermålet
före
samboendeäven
ungefärsammanivå.
varit skrivna olika adresser.
Att kvinnan är gravid vid giftermålet
Det ärvärt att noteraatt av totalt ca2
sammanflyttningenökar risken nåeller
miljoner samlevande
1985
varmer
par
än3/4 faktiskt giftamedvarandraNuharju got, men bara om graviditeten är oplaåldersstrukturände nerad. Däremot ger denna undersökdegiftaparenenaruian
ning inget stöd för den vanligauppfattsamboende,som är genomsnittligtyngningen att ett barns ankomst innebär en
re. De gifta inkluderar mångaäldre par
den
vanligaste
vilket
bam,
gör
stor påfrestning för ett parförhållande:
att
utan
anledningentill familjeupplösningbland det fanns ingen ökad skilsmässorisk
under graviditeteneller barnetsförsta år.
gifta par är att mannenellerhustrun av24

Märkligt nog så visar det sig att
tidigare samboerfarenhet inte sänker
skilsmässorisken,tvärtom. De direktgifta, par som gifter sig utan föregående
i samboende,uppvisar en allt lägreskilsj mässofrekvens,medan par som varit
samboendeföre första barnets födelse
harfått en allt större benägenhetatt skilja
l sig.Detta sammanhängerdock sannolikt
med det som brukar kallas för selektionseffekt, dvs att de som gifter sig utan
att ha varit samboendeföre äktenskapet
numeraär en väldigt speciellgrupp, som
hem och
är särskilt starkt inriktade
familj och för vilka en skilsmässaär så
gott som otänkbar. Att det skulle vara
skadligtatt sammanboföregiftermåletär
därför något av en synvilla.
Hur inverkar slutligen kvinnors utbildning och förvärvsarbete svårigheterna att hålla ihop Högutbildade
g kvinnor är något mer benägnaatt skilja
sig eller flytta isär, men det verkar mest
p bero derashögreförvärvsbenägenhet.
De flesta högutbildade kvinnor jobbar
heltid och heltidsarbetandekvinnor har
i högre skilsmässofrekvenser. Däremot
spelardetingen roll om kvinnan är hemarbetandeeller jobbar deltid. Internationellt sett är det dock små skillnader
mellanolika utbildningsgrupper i Sverigevad gäller skilsmässobenägenhet.
Om man skulle sammanfattaresultaten av denna skilsmässostudie ett

något tillspetsatsätt såkunde man säga
att det meststabilaär ett äktenskaputan
föregåendesamboende,
somhartvå barn
och där kvinnan är hemmaeller jobbar
deltid och saknar högre utbildning.
Minst stabilt är ett barnlöst sarnboende
där kvinnan studerareller jobbar heltid
och inte är gravid.

Attityder till skilsmässa
Från den nya familjeundersökningen
finns ännu inte så många resultat
framtagna.,men fler analyserav familjemönstrens utveckling under 1980-talet
är gång.I fig 7 visar dock svaren
några av de attitydfrågor som ingick i
undersökningen.De intervjuade kvinnornaoch männenfick ta ställningtill ett
antal påståendenoch sägaom de instämde eller tog avstånd från dessa
påståenden.I tabellenredovisasandelen
män resp kvinnor som instämdehelt eller delvis. Skilsmässobam betyder att
dessapersonervarit med om att föräldrarna skilt sig.
Något fler kvinnor änmäntycker att
detär för lätt att skiljasigi dagensSverige,
men det är ingen överväldigandemajoritet som tar avståndfrånpåståendet.Att
under
självhavaritmed om enskilsmässa
sinuppväxtochkanskehablivit märkt av
den upplevelsen ökar inte nämnvärt
andelensom håller med om att det är för
lätt att skiljas;bland mänminskardentill

ochmed.Det ärdäremot stor enighetom
att allasomharbarn och somfunderar
att skiljasbordehatillgång till enfamiljerådgivare.Det är ingen skillnad mellan
män och kvinnor i den uppfattningen.
Största könsskillnadenfår vad gäller
påståendetatt föräldrar bör hållaihop för
barnenskull: det är betydligt fler män än
kvinnor som håller med om detta. Här
visar sig kanske pappornas männens
rädslaför att förlora kontakten medsina
barn vid en skilsmässa. Skilsmässobarnen hållerinte med om dettai större
utsträckningänandra,vilket man kanske
kundeha förväntat sig.
Något fler kvinnor än män anseratt
delat
ett
ansvarför hushålloch barnskulöka sammanhållningen, men skillnadenär inte såstor. Man skulle kunna
tolka detta resultatsom att ca3/4 tror att
mäns bristande delaktighet i hem och
barn är en bidragande orsak till skilsmässor.Det sägeri och för sig ingenting
om det hur det faktiskt förhåller sig,men
man får ändå förmoda att folks tyckande i någonmån avspeglaregnaerfarenheter och vad de sett i sin närmaste
omgivning.
Kommandeanalyseravutvecklingen
under 1980-talet grundval av 1992års
familj
kan förväntasgeen
nyanserad
bild avden
och
detaljerad
mer
modernasvenskafamiljedynamiken.
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Sedanmångaår arbetarjag som mödraijämtlands län och
hälsovårdsöverläkare
desenasteåttaårenmed ett övergripande
ansvarför bådemödra- och barnhälsovårdeni vårt län.ag hari det arbetetmött
mångablivande och nyblivna föräldrar,
ochjag harmycket utifrån derasmeninte
minst mina egna erfarenheterspeciellt
kommit att intresseramig för hur som
ihop traditionella
män hanterar att
förväntningar
oss som yrkesmännniskor med starka egnakrav
en ny
l
sons
om föräldraskap
harjag samarbetatmed AgnetaNilsson i
mer än ett decennium. Hon kommer
efter mig att belysa de här frågorna
specielltur ett kvinnligt perspektiv.
För de flesta familjer med barn är
frågan om fördelningen av arbetslivet
och föräldraskapetständigt aktuell och
ofta en källa till konflikter mellan män
och kvinnor om hur egentligenprioriterar i våraliv. När vi förbereddedenhär
presentationenvar enigaom fyra viktiga utgångspunkten
hitta balansen
- att
att
ta sig tiden
till barnensbehov
- att se
de vuxnas behov, vilka är de
att
se
egentligen
När det gällerdenförsta punkten lever
med en stark tradition som format kärnan i mäns och kvinnors identiteter:
mannensomförsörjare ochkvinnan som
moder.
Det jämställda föräldraskapetkräver
en identitetsförskjutning av både män
och kvinnor
Förmigsom fick mitt förstabarn som
36-åring med åtta år som förlossningsläkare bakom mig var det en nästan

ARBETSLIV

med fokus

mannen

chockartadupplevelseatt kännahur den
gamlainvandayrkesidentitetenkom att
krocka medmina nya behov- av närhet
och delaktigheti vårt barn.
Det tidiga föräldraskapetkan aldrig
bli jåmlikt Däremot öppnar det i dag
möjlighetenavett faderskapmedmycket
större närhet till det spädabarnet och
därigenomför ossfäder att en helt ny
lyhördhet för barnets signaler än någonsintidigareihistorien.Ochdethandlar inte, vill jagbetona,om att ta över någon sorts modersfunktion.Den modervisar entydigt
na spädbarnsforskningen
hur välbarnetfrånförstastundkan skilja
mellan far och mor som huvudvårdare
och hur det kommer att utveckla ett
språk som är distinkt skilt i kontakten
meddebådaföräldrarna.
Men vad ligger då i den nya faderligheten’ Det finns nu mångastudierav
dem som delat föräldraledighetensom
visar
en gemensamnämnareför de
somvaltattstannahemma
nyblivna
medsitt lilla barn en tid och delaföräldraledigheten:
De vill ba en annorlunda relation
med sina barn än de upplevtsig ba haft
med sin egenfar.
Vi blir allt fler män som inser att
många
mänsproblemidag bottnar
i en brist pa träning i att skapa och
upprätthållanära relationen
Och den bristen botas inte i första
handbästavmödrar utan,enligtmin mening,genomatt vårapojkar erbjudsfäder
som har tid och som kan förena manlighet medförtrolighet
Varför är det då såviktigt att ge tid
ändafrån början Det handlar för mig
liksom för såmångaandra fäder i dag i
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grundenom en sak - att skapatillit:
till min egen förmåga som förälder pappagruppernasbetydelse.
hustru - att jag dugeratt lämna
- hosmin
över barnet till - grunden för vår
kärleksrelation
barn - att vår relation håller
- hos mitt
också efter en separation.
Detta tar tid och arbete, det vet alla
kvinnor Alltför mångafädertror att det
fixar sig självt.
Hur går nu dettaihop med vår heliga
yrkesidentitet och arbetslivets krav
Tyvärr alltför dåligt
Vi vet av a en stor studiei Jämtland
från slutet av 1980-taletatt 3/4 av nyblivna fäder skullevilja arbetadeltid när
barnen är små,men mindre 10 procent
gör det. Här känner dessutomtydligt
av det hårdnandeklimatet i näringslivet
som måstemötas åtminstonetre sätt:
Förstärkt stöd till arbetsgivaresom
vågar propageraför pappaledighetsom
ett sätt att görasinamanligamedarbetare
mer mänskligt kompetenta.
Utredning avförutsättningamaför sex
timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.I arbetslöshetstiderbordeväldetta vara möjligt
En egen avdelad pappamånadinom
föräldraförsäkringensram. jag är idag
helt övertygadom nödvändighetenaven
officiell markering av betydelsen av
relationenmellan pappaoch barn för att
förhindra en återgångtill 60-taletsuppdelning mellan mäns och kvinnors
världar,där männen leverför jobbet ocb
kvinnorna jobbar för livet
Min slutsats
är att starkaochkärleksfulla
fäderürsörtermedmuygmanligidentitet
ochdöararmedentilltro till män

Agneta Nilsson

FÖRÄLDRASKAP
OCH
—

Man brukar sägaattett landhardet födelfall har svenska
setaldet förtjänar. I
kvinnor gett ett gott betyg det svenska
familj
Svenskakvinnor föderfler
barnänkvinnor övriga Europa. Att välbort moderskapet finns inte alls
sammasätt i svenskakvinnors liv.
Att balanseramoderskapoch arbetslivetskrav,detgårsomenröd tråd genom
kvinnors moderskap.Även om här i
Sverigehar goda förutsättningar, så är
dettanågotsomsvenskakvinnor kämpar
med.Jagskall här geer någrabilder från
kvinnor - men ocksåfrån män. Kvinnan
är i allrahögstagrad beroendeavmannen, för att erhållaen bra balansmellan
yrkesliv och moderskap.
Ett foto
Mycket har hänt
40 och föräldraskapethar kanskealdrig varit såpolariserat som när min generationföddes
under 40-talet.
När jag sist besökte min mamma
hemmai Karlskrona, tog hon fram ett
litet foto som föreställdehenneochmigi
lekparken.Det var ett vackertkort, vackert
det sättet att parken låg precis
intill strandkanten,man såg bryggorna
med ekorna och Östersjöns vatten 15
meterfrån den karusell,därjag åkterunt,
runt. En sådandär gammalkarusell av
stål.Min mammastodbredvid,såfysiskt
närvarandemen ändå så frånvarandei
blicken. Och hennes kommentar till
kortet är: ja, du vet, jag drömde om att
göranågotannat,någotmer änattta hand
om er. Det räckte liksom inte... jag
längtadeut, efter gemenskap,kändemig
isolerad och det gjorde att jag många
gångerliksom inte var närvarande...Det
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reaktioneri den nya förändringen,fram- i
för allt
landsbygden.Kvinnor inte
baramän - kanbehövastöd i sitt nyamo- 5
derskap,det harjagofta mött. En kvinna
i Värmland gick tillbaka till sitt arbete
som kontorist tidigare än hon tänkt sig, eftersom hennesjobb var i farozonen.
Mannen,somvar busschaufför,stannadei
hemma. Och omgivningen ifrågasatte i
hennesbeslut. En reaktion som säkert 3
inte år lika vanlig i storstad.Hon säger:
Det finns fortfarande i samhället ett
ifrågasättandenär kvinnan går tillbaka
ocharbetar.Det finns mångasom tycker
att mammaär bäst.Mångakvinnor vill
ha tiden själva.Jag tror inte män kräver
att vara hemma, om inte kvinnan vill.
Men endel är avden uppfattningenatt
man inte skalllämnabort sitt barn till vaSamhällets värderingar
re sig pappan,dagiseller någotannat.
Att
sätter gränser
en balans mellan moderskap
och arbetslivblir extrapåtagligtför migi
Samtidigt satte 40- och 50-talet: virderingar gränserför kvinnor och också ett projekt jag just nu utvärderar i Jämtför männen,åtminstonei den klassjag land. Det heter Kvinnum och syftar till
kom ifrån. Kunde inte mannenförsörja att stärkakvinnors ställning ijämtland.
sin familj själv,var man inte karl för sin Det handlar om hur kvinnor i glesbygd
hatt. Och det där hängerkvar. När jag skall hitta nya arbetstillfällen genom att :
träffat ochintervjuatmänsomarbetar
a sluta sig sammani nätverk, stärka
verkstadsgolvet byggnadsarbetare, varandra, utbildning och stöd i att
dessakvinnor blir jag
svetsare,montörer - berättarde hur de vidare.l mötet
fört enalldelesspeciellkamp sitt jobb. mycket berörd avden glädjeochkraft de
De har gått i bräschenför deyngre män- visar över att ha fått komma ut, deltai
samhällsgemenskap,
hitta sättatt tjäna
nen, som snart skall bli pappor. Många en
gångerkandetvarahårt,inte från arbets- pengar- att en egenekonomi, ett eget
givaren utan från kamraterna:Har du liv ute i samhället.Detta har enavgörande
inte enfru somkanfixadetdär Men de betydelse för självkänslan och höjer
lite äldre,somgerpikarna,menarkanske ocksåkvalitén i moderskapet.
egentligeninte mycket.Vad som finns
bakom, kan vara både sorg och avund När barnet kommer
över de ungamännensnya möjligheter. I likhet med Göran Swedin vill jag ge
För även kvinnor kan idag möta någrabilder från dentid när manfår barn. a

blev en sådanobalans.Jagfick för mycket tid meder, ochdin pappaför lite tid.
det var, jag fick för
ja, det var
mycketmarnmatidoch för lite pappatid,
och så var det för mångabarn vid den
tiden. Mamma fick för lite tid i arbetsskolmåltiden
livet, började arbeta
först närag var 15,vilket var ett stort lyft
för henne.Och pappa,hanfick för mycket tid i arbetslivet,han som var såroad
av sinatvå döttrar, som hadeen naturlig
fallenhetatt ta handom barn,något som
han i sin tur fått från sin pappa.I hans
knä kunde man verkligen sitta och gråta
och bli tröstad. Han stämplade
varvetvarjemorgon sju ochstämplade
ut fem.Och den tidenarbetadehan
ävenlördagar.
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Vår erfarenhetär att det här är en tid då
manär mycket öppen,dåmanbehöver
ett och annat0rd vägen,eftersomman
som förälder står inför olika vägval.
En erfarenheti mötet med blivande
och nyblivna föräldrar är att dehar svårt
att föreställa sig hur tiden hemmamed
barnet blir, att det under det här första
året faktiskt etablerasmönster, både i
kontakten med barnetochi hemarbetet,
V
som senarekan varasvåraatt bryta. Man
kanunder den här tiden byggaupp olika
erfarenhetsvärldar,som gör det svårt att
förstå varandra. Istället för att föräldraskapet leder till att man närmar sig
varandra,kan det fjärma.
Vår föräldraförsäkring kan här ses
som ett redskap att minska den här
framtida obalansen.

Att de från börjanskulle vara kompetenta,att de precisvet vadbarnetvill.

Kvinnans

Det är underdenhär tiden som kvinnan
kan ettstort försprångikontaktenmed
barnet. För mångamänkandetbli tungt
att bryta barnetsförkärlek till modern.
Mannen tycker det är svårt att bli
avvisadav barnet.Till slut upphör han
med att försöka.Det är bättreatt hon får
ta handom det här,hon är såbra.Mannen kan kännasig mer och mer utanför
och börjaläggasintid ochsinakrafter utanförhemmet.Det blir enond cirkeloch
inte vad mannenochkvinnanegentligen
tänkt sig.Och kanskeär det under den
här perioden som mångamän gett upp
sinabarn.
Jag intervjuade ett föräldrapar, hon
Om tidens betydelse
var sjuksköterska,hanvar chaufför. Han
Ibland när jag varit ute och talat med kändesigväldigt tafatt medbarnet,han
personalinom mödra- och barnahälso- var nästanrädd att hans stora händer
skulle görailla. Han hadeinte allsdedär
vården,har jag ofta mött repliken, Det
spelar väl ingen roll om pappan är små knepen som hon hade. Hans fru,
föräldraledig,min manvar det inte och som var sjuksköterska,börjadefundera
det har gått bra ändå
hur det skulle bli när hon skulle arbeta
Egentligen är det förvånade att
sjukhuset, över helger och
jour
kvinnor förhåller osssåslarvigttill själva kvällar.Uppmuntrad avsin fru menockunder de många måtiden. Det är
av hennespappavar han hemma en
månad. Hennes pappa tillhörde de
naderna hemma med barnet som
knyter de viktiga banden.Detta vet alla män 50-taletsom hadeslingratsig in
kvinnor. Kvinnans djupa och närakonBB för att var med vid sin dotters
takt med sitt barn kommer inte auto- födelse.
matiskt av att hon är kvinna. Den långa
En månadkantyckassomenoerhört
kort tid, mendenhadeen stor betydelse
tiden hemma är en intensiv inskolningsperiod,när dag för dagsvarar
för denhärmannen.Han gorde enmassa
barnetsbehov. Där blir mer och mer egnaupptäckter,han fick en tillit till sin
trygga och säkra i kontakten, vet vad egen förmåga som förälder. Han lämbarnetvill och kan -förhoppningsvis - ge nadeinte över sin dotter såfort hon började skrika, som han tidigare gjort. Han
det vad det behöver. Det är i blickkontakten, leken, minspelet och småpratet kundededär småknepen,hanutstrålade
meddet lilla barnet som kontakten upp- en helt annantrygghet än tidigare. Och
står och fördjupas. Den här kontakten när hansfru arbetadehelgervar han helt
gör att det är lättare att förstå vad barnet ensammedsindotter,någothansågfram
vill och behöver. Till slut blir man emot. Hans föräldraskap tog en vändsnabbareochsäkrare att tillfredsställa ning denhär månaden.
det lilla barnet.
Egentligenär det därför inte såmärk- Närhet och avstånd
ligt, att män aldrig fått en lika nära
kontakt medsinabarnsomkvinnor,i alla
fall inte enlika bra start. De haraldrigfått
möjlighet att under en längretid helt och
fullt, utan någon annansom är huvudansvarig,ta sig an barnetshjälplöshet.
När kvinnor därför sägeratt det inte
spelarnågonroll, tycker jagatt tilldelar
männen en otrolig föräldrakompetens.

Kvinnor får en ny tillit till mannen,när
han är hemma med barnet. Han hör
henne ett annatsätt, han lämnarinte
övernärhonskriker Kvinnor fårupplevelsenatt nu är två om barnet.
Vad män ocksågett uttryck för är att
tiden hemmamed barnet väcker mannens längtanefter barnennär han återigen är tillbaka i arbete.Han vet att bar31

nendärhemmalängtarefter honom. Det
sättergränserför honom och gör det läteller
tareför honom att avgränsasitt
enmassafritidsintressen.
När man varit riktigt nära sinabarn
kan man också tydligt känna när det
börjar bli avstånd.Detta är något att ta
avstampifrån,för dethandlartill syvende
och sist om att upprätthålla en livslång
kontakt. Detta känner kvinnor också
igen från vårt föräldraskap,när varit
borta ett par dagareller arbetatmycket,
då måste - förhoppningsvis - stanna
upp ett tag tillsammansmed barnenoch
ta igenlite av kontakten missat.
Kvinnors kontroller och makt
Kvinnors makt eller, mjukare uttryckt,
kvinnors svårigheteratt lämna ifrån sig
barnet till mannen,behöver man också
tala om.
När mannentar hand om barnet,kan
det varaen kamp hoskvinnan att släppa
påkontrollen. Något somocksåförsätter
hennei endubbelroll. Hon tar sigdet
mestafrån början och det håller i sig iblandhelalivet. De här kontrollerna blir
synliga först när hon lämnar över ansvarettill mannen.
Hilka, affärsbiträde,sägersåhär efter
sin första dag jobbet:
Första dagenringde jag flera gånger
hem. Jag tänkte att han kommer säkert
inte veta vilken tid hon skall äta, när
blöjorna skall bytas, när hon blir trött.
inte veta, han kommer
Han kunde
aldrig att klaradet,tänktejag.Sedankom
jaghemoch frågade:Har du gjort det,har
dugjortdet, ochdet.Oh,jo,dethade han,
det var en överaskning,har du klarat
det
Kvinnan harocksåmakt över självatiden. Vill inte kvinnan att mannenskall
varahemma,är det svårtför honom attta
föräldraledighet.Att kvinnor vill ha den
härtiden för sigsjälvkan varaförståeligt.
Det ärentid manlängtatefter, kanskei 10
år. Äntligen
Vad många byggnadsarbetare,snickare, montörer, alla de som får ta en
större kamp jobbet när de skall vara
hemma,har gemensamtdet är att deras
kvinnor stödjerdem helt och fullt. Därför behöver ett upplysningsarbeteom
föräldraledighetenrikta sig inte enbart
till männen,utan minst lika mycket till
kvinnorna.
En dubbelhet som också finns hos

Låt mig som avslutning anknyta till
bam som jag har förstått att kontakten
med barnen inte var så bra som jag arbetslivetoch barnenigen.
trodde.De harkunnatsäga migvadde
I all planering,ideniblandhårt styrda
saknat.De har sagtatt de saknadekon- tillvaron, får barnenta det som blir över.
takt medmig. Jagvar mycket meddem, Det är något att fundera vidare över.
men ändåinte.Jagtror det var att jag var Kanske skulle här arbetslivetkunna ha
mycket engageradimitt arbete.Jagkom platsför merfantasii sin organisation,för
intetill dom derasvillkor, närdet pas- att möta barnensbehov. Eller år det en
mig. utopi att önska sig ett arbetsliv, där
sadedem,utan meranärdetpassade
Jag hade inte riktigt tiden och ron att barnensbehov finns med
lyssnanoggrant dem.
Den godaspiral sompåbörjatsi SveriMötet med det svenska
med
Daniel,
känner
jag
med alltmer närvarandepappor, är
Och
förståelseför
Hur det är att
nu
ge,
en ny
något jag hoppas skall kunna fortsätta
varandra uttryckte två invandrarkvin- tydligt, att barnväntarinte att uttrycoch inte stoppasupp. Det finns en ung
nor jag intervjuat speciellttydligt - och ka sinabehov,degör detdirekt. Han kan
generationsomserensjälvklarheti att ta
härligt. Familjerna kommer från Paki- inte ställa sig våra rutiner, det är
efter
handom sinabam,precissom attdeunga
honom.Det
måste
från
Västbanken.
och
anpassa
oss
som
stan
Den ena kvinnan delade föräldra- år bara att man måste skaffa sig ett kvinnorna vill bådearbetaoch vara förälder. Det finns helt klart en nyorienteledighetenmedsin man för att hon fick enormt tålamod.
han
passade
i
ring
hosmänmot hemoch familj. Det viGeorge
för
jobb,
denandra
hon
skulle
göra
att
menar
ett
att
klar sin utbildning till tandsköterska.De bilden av den chilenske mannen, där sar undersökningar. Män vill arbeta
deltid. Övertid år inte så populärt hos
uttrycker bådaen sådanstark kärlek till
mannenår auktoritär.
fadagensungapappor som hos generatiofinns
nämligen
i
Chilenska
Det
pappaledighet
blev
Hans
en
mannen.
kårlekshanding.Och det kom att betyda miljer en outtalad överenskommelseatt nen före. Det påverkar familjen, det blir
oerhört mycket för dem.Kvinnorna ut- det år mannensomsvararför ordningen konflikter. Det år ett för högt pris.
Att stödja den positiva utveckling
trycker en sådanstolthet över sina mån, och auktoriteten hemma. Mamman år
det ar dom som år de riktiga männen,de hela tiden den som år mjuk och trös- som är gångär viktigt för barnen.Det
vuxna männen:han ger mig stor trygg- tande.Och det är synd att mannenintar år bra för kvinnan och det år bra för
het, för han lättar mina bekymmer, sä- denrollen. Där missarhanmycket konmannen.
ger den ena kvinna. Och mannen säger taktenmedbarnen
som svar - ja, hon älskar mig mycket
mera. Mötet meddensvenskaföräldraVd- mm
vad nâzhøl år
farsåkringenblev en uppåtgåendespiral
för dessabådapar, i ställetför att mannen
‘-’.~v/\Arv~\förlägger allt mer av sin tid utanför
hemmetoch till slut glider bort från familjen - eller att hon lämnarhonom.
t..
I sambandhärmedvill jag citera en
chilensk man, för att ge hans syn
föräldraskapetdelsi Chile, delsi Sverige.
7
/,
Han talar om tvåviktiga saker.Dels atten
:3’
auktoritär pappa inte kan komma nära,
á
l
Chile.
roll
traditionellt
tagiti
män
en
som
Dels att hantidigareinte förstod hur viktigt det år att barnen kommer till sina
föräldrar, sina egnavillkor. Inte bara
j
närdepassarföräldrarna - oftastpappan.
Georgebor i Sverige,har fyra vuxna
barn och i ett nytt äktenskapmed en
svenskkvinna,Daniel,sexmånadergammal.
Även om Chile år ett starkt patriarkaliskt samhälle,ett manssamhålle,
SJ
år fådemadär mycket medsinabarn.Jag
var mycket tillsammansmedmina barn.
Jagägnadehelamin fritid dem.Når jag
V/L
också
z/aal
mm
kom hemfrån jobbet, lektejag meddem,
badadedem, låsteböcker för dem. Men
9-/..\/\..
det år i samtalmed mina numera vuxna
kvinnan år att samtidigt som hon vill ha
tiden för sig själv, kan hon klaga rätt
mycket
mannen. Kvinnor uttrycker
missnöjemed sinamån. Mannen förstår
inte alltid hur livet därhemma år.
Kvinnans 0rd eller tjat väcker ingen
genklanghoshonom. Det är ofta såmed
män att de miste handla,vara i situationen, för att vetavaddet innebär.
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Inger Davidson

KÄRLEK
- om

Jagtror att om jag skulle benågonav er
som är här idag berätta om er själva,så
skullede allra flestaaver börja medfarniljen. Ni skulle berätta om era män och
fruar och barn. Och skulle berättaom
era mammor och pappor och syskon.
Kanskeocksåom er egenroll i den familj
växteupp hur ni hadedet som barn.
Hur har det som barnformar resten
liv. Det handlar inte bara om
våra
av
minnen utan vår barndom är avgörande
för hur klarar att hanteradet som händer osssenarei livet.
Kärlek och ansvar,om behovetavett
vidgat familjebegrepp,det är min rubrik
idag.Att tala om kärlek och ansvarär utmananande,särskilt om man som jag är
minister i en borgerlig regering.Men för
mig är föräldraansvarett givet ämnenär
nu inviger FN:s farniljeår.
Den svenskafamiljen har förändrats
en hel del under de senastedecennierna.
Både till sin sammansättning,funktion
och livstil. Somregelarbetarbådaföräldrarna utanför hemmet.De svenskafamiljerna är små jämfört med familjer i
andra länder. Både därför att det finns
färresyskonoch därför att mångaföräldrar skiljer sigellerlever ensamma.Många
barn förlorar ocksåkontakten med en
av sinaföräldrar vid skilsmässan.
Att en liten familj är sårbar är självklart. Allt kan ståoch falla med enensam
mamma.Vad händer om hon blir sjuk
Eller om det krisar för tonåringen
Nyligen publicerade socialtjänsten en
undersökningom ungdomar med missbruksproblem. Den pekade de frånvarandepappomas betydelse.Traditionellt sett har pappanvarit den i familjen
som haft rollen att dra gränseroch mana

ANSVAR

OCH

behovet

av ett

vidgat familjebegrepp

framåt. Medan mammanvarit den förståendeoch förlåtande.Nu ska de ensamma mammorna orka allt. Sätta
gränser,manaframåt, förståoch förlåta.
Det talasallt oftareom det pappalösa
samhälletoch vad det kan leda till. Vi
måste uppmuntra frånvarandepappor
att ta ett större ansvarför sinabarn. Att
vara förälder är ett livslångt åtagande.
Frågarman barn och ungdomarhur de
vill levasom vuxna,svararde allra flesta
att de aldrig tänker skiljas.Att de tycker
att vuxna skiljer sig för lätt. Att vara
vuxen är att orka ta till sig sådana
synpunkter. Kanske finns det onödiga
skilsmässor.Säkertär att barnenbetalar
ett högt pris.
allvar
Jag tror att det är dagsatt
funderaöverhur kan stärkadenlilla familjen och göra den större. Såatt fler
finns till handsänen mammaellerpappa
som dignar under ansvar och bördor.
Ocksåi familjer där det finns två vuxna,
är tiden enbristvara.De familjernabehöver ocksåvidgas.Såatt fler finns till hands
för de barn som växerupp med känslan
att ingenhar tillräcklig tid att orkalyssna
och bry sig.
Jagtror att måsteuppmuntra och
stödja nätverken runt familjen. Öppna
familjen Låtafamiljeni högregradockså
inbegripasläktingar,grannarochvänner,
ungdomsledare och föreningar. Det
finns många som kan bidra till att öka
barnsoch ungdomarstrygghet.Att öppna familjen innebärinte baraatt man inbegriperfler i familjen för att stärkaden.
Det innebärocksåatt man självkan vara
med och stärka andra. Grannens barn
kan behövaen trygg vuxen hemmanär
det krisar i denegnafamiljen.Småslutna
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enheter som bara värnar om den egna
gruppen är inget att strävaefter.
Det finns en amerikanskbarnpsykoanalytiker som heter Erik Homburger
Erikson och som har skrivit mycket om
ungdomars
hur mångavuxna svikersinabarn och
ungdomargenom att brista i tydlighet.
Kanske i största välmening, i frihetens
namn. Homburger Erikson skriver att
hansuppfattning är att ungdomar hellre
skulle vilja göra upp med viljestarka
föräldrar än ha föräldrar som inte alls
märks. En ung människasrespekt för
andramänniskorbyggsupp genomatt
vuxna klart reagerar vad ser som
avvikelserfrån gemensammanormer.
Vi föräldrar har ansvarinte bara för
att vårabarnharmat för dagenutanockså
för att delärsighur manär mot andra.Att
de får lärasig innebörden av medkänsla.
I mediafår ofta ta del avskildringar av
ungdomsvåld.Tonåringar stickerkniven
i varandra för struntsaker. Dör offret
rycker gärningsmannen axlarna till
synesoberörd. Säkertär han inte det innerst inne. Men klart är att mångaav de
ungdomarsom är väg att fastnai våld
och kriminalitet brister i medkänsla.
Medkänsla,empati, är inte medfört.Det
är något lär osstidigt i livet när får
kärlekochomsorg.När någonlyssnar
ossoch förstår oss.
Att varaförälderär verkligeninte lätt.
Man ska räcka till ekonomiskt, tidsmässigtoch känslomässigt.Ändå måste
det grundläggandeansvaret för att ge
barn och ungdomarengod uppväxtligga
hos föräldrarna, anserjag.Det äri hemmet som normförmedlingen sker naturligt, utan skrivna lagar och hårda

sanktioner. Därför måste farniljepolitiken utformassåatt den stöderoch uppmuntrar föräldrarna i derasviktiga roll.
Föräldrarnamåste veta att de duger.
Varje förälder är bäst för sitt eget barn
utom i extremaundantagsfall.
Under ungdomstiden får människans identitet en allt klarare och mer
medvetenform. Det är då man sökersig
fram för att bli självständigoch hitta en
alldelesegen identitet. Denna identitet
utvecklasi samspelmed andra, främst
den egnafamiljen.
.
Under den här tiden söker ungdogrund
de
ståpå,
sökerdet
marnaen
att
hållbarai en föränderlig värld. De söker
trohet av sin omgivning. De behöver
kontinutet i sinarelationer. De vill höra
hemma någonstans.Och de vill som
sagtha något att stångasmot under frigörelseprocessen.
Att vara utan väggar
är inte frihet Det är hemlöshet, somen
poet uttryckt saken.
Under de här åren som ungdomsministerochtidigaresom lärareoch som
fostermamma,harjagmött alltför många
ungdomarsom kännersigsviknaavvuxenvärlden.Många saknar en vuxen att
prata med om viktiga frågor, vuxnasom
kan gestöd och vägledning.
Jag har också sett exempel
föräldrar som känner sig maktlösa och
otillräckliga. Jag vet mammor som är

rädda för sina halwuxna söner. Som
stillatigandelåterdemklistra upp nazistiska affischer väggarnai pojkrummet. Inte för att desjälvaär nazister,det
ärfå mammor,utanförattdeärrädda och
inte orkar sättaemot.
Här kommer behovet av ett vidgat
familjegrepp
nytt. Många socialarbetareläggerner ett hängivetarbete
att familjer i kris att fungera.Och att
förmå frånvarandepappor att engagera
sig när någotgått snett.
Inom socialtjänstenpratarmanockså
alltmerom nätverksarbete.
Om vikten av
att engagera andra än själva basfamilj en’ i ett barnseller enungmänniskas
liv. Dagis,fritids ochskolanär ocksåmed
i dettanätverksarbeteochmålsättningen
är förståsatt utvecklaen tryggaregrund
attstå på.
Det finns mångaengagerade
människor som olika sättär bereddaatt ställa
upp för ungdomar.För ettpar veckorsen
var jag med när Farsor och manar i
Sverigehadeett riksmöte i Norrköping.
I allt fler städeri Sverigehar under de
senastefem åren allt fler vuxna börjat
nattvandra stan.En nattvandraresom
jag träffadetaladeom behovetavett samhälledär generationerna
kan mötas ett
många
mer naturligt sättän idag.Att
ungdomarsaknarvuxna sin omgivning
som bryr sigoch stöttar. Vi kunde kon-
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stateraatt något måsteha gått snett n"
vuxna måste organisera sig och börj
nattvandra attdet naturligaumgänge
mellan ungdomar och vuxna inte
fungerar.
Föreningar, organisationer,enskilda
det
som idag ofta kallar den ideella
sektorn är en viktig del av nätverke
kring en ung människa. Jag ser inge
motsättningmellanstatliga,kommunal
och frivilliga insatser.I ställettror jag a
de kan kompletteravarandraoch utgöra
länkar i enkedja.Jagär övertygadom att
alla goda krafter behöversamlasför att
förbättra tillvaron för de ungdomarsom
aldrig haft någondjup, näraoch tillitsfull
kontakt med envuxen.
Såhoppasjag slutligen att kan användafamiljeåret till att ta fram ny kunskap och nya metoder för att utveckla
arbetet med att vidga familjebegreppet
Samverkanmellan de ideella insatserna
ochde offentliga kommer att ha särskild
betydelseJaghoppasatt mångaavdeorganisationersom finns här idag känner
sigmanadeatt delta i utvecklingsarbetet
Särskildautvecklingsmedelfinns avsatta
inför FN:s famijeår.
Jagkommer att följa arbetetmedstort
intresse, inte minst i min egenskapav
ordförandei regeringensBarn och ungdomsdelegation.

Agneta Dreber
OCH
FAMILJEN
FOLKHÄLSOARBETET
l
l
l
lFolkhälsoinstitutets uppgift

är att före; bygga ohälsa.Jag ska i mitt anförande
l redovisaen del av de insatsersom institutet gör för att förbättra barns och
föräldrars hälsaoch som är av betydelse
för familjen, oavsett hur den ser ut i
övrigt.
.
Jagskadåbörjamed att uppehållamig
i någotvid begreppethälsainnanjaggårin
l påvadsomgörs inom olika program.Jag
l skadär taupp vårainsatsersomrör alkoj hol, allergieroch rökning. Det är områQden där via information och stöd till
I föräldrarna hoppas kunna påverkahälj saninom familjen och därigenomockså
j folkhälsani stort.
Dessutom har särskilda program
j
j som gäller specifikt barns respektive
j kvinnors
och familj erelationerutgör viktiga inslag
i och är föremål för särskildasatsningar.
Eftersomjag har ett par medarbetarehär
i dag som arbetar med dessafrågor och
som deltar med egna punkter i proI grammetkommer jag inte att uppehålla
mig vid derasarbetei mitt anförande.
I En stor del av det arbete som Folkhälsoinstitutetbedriver får en bäring
familjer på olika sätt. Folkhälsoinstitutets uppgift är att förebygga sjukdom
och ohälsaoch att främja engodhälsaför
alla.l vårt arbeteställer ossfråganhur
N
g kan förebyggasjukdom och ohälsa
ett sådant sätt att familjen i olika
,
avseendenkan gynnas.
i
Enligt WHO:s definition är hälsaett
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande,inte enbart frånvaro av
sjukdom och ohälsa.Om man tänker
denna definition utifrån barns och familjers utgångspunkterså förstår man

hur viktigt det är med varaktigasociala
relationerockså för att ge barn en sorts
grundhälsa.Barnen behöver nära relationer till sina föräldrar och en fortlöpandekontakt medbådasinaföräldrar.
Oavsett om föräldrarna är skilda eller
lever tillsammanssåär det avgörandeatt
barnet får ha en nära kontakt med sina
föräldrar.
När man talar om hälsaoch barn/familjer är det lätt att manfördjupar sigi
elände,men det finns väldigt mycket
posidvt. Inom Folkhälsoinstitutetförsöker att sehur kan främjaden goda
hälsan och jag skulle vilja läsa upp ett
stycke från Ottowa-manifestet, som
beskriver vad som menas med hälsofrämjandearbete.
Hälsofrämjande arbeteär den processsom ger människor möjligheter att
öka kontrollen över sin hälsaoch förbättraden. För att nå ett tillstånd avfullständigt fysiskt, mentaltoch socialtvälbeñnnande,måsteindividen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden
och bli medvetenom dem,tillfredsställa
sina behov och förändra eller bemästra
miljön. Hälsan ska därför sessom en
resursi vardagslivetochinte som måleti
tillvaron. Hälsa är ett positivt begrepp
som betonar socialaoch personligaresurser, likaväl som fysisk förmåga.
Hälsofrämjandearbeteär däför inte bara
ett ansvar för hälsosektorn. Arbetet
handlar inte bara om hälsosammalivsstilar, utan gäller vårt välbefinnande i
vidare bemärkelse
Jagvill haden här lilla avstampenför
att markeraatt hälsaberörmångaaspekter och att grundenför hälsahängernära
sammanmedvårförmågaochvår önskan
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att kunna påverkavår egenlivssituation
och att kunna sesammanhang.
Därmed vill jag övergåtill att nämna
några ord om de program som Folkhälsoinstitutet arbetar med och vilken
bäring de har familjen.
Låt mig börja med att säganågra0rd
om alkohol. Inom Folkhälsoinstitutet
ser hur barn till missbrukandeföräldrar är särskiltutsattaoch det finns enrisk
att de själva blir missbrukare.Vi har
därför, tillsammans med Socialstyrelsen,startatett projekt som kallar De
glömdabarnen.Vi kommer undermars
månad att ha en satellitkonferensmed
personer i landets kommuner där
diskuterarhur kanarbetaoch utveckla
metoder för att förebygga att barn till
missbrukareblir missbrukare.Vi komandra
mer ocksåatt diskutera hur
sätt kan stödjadessabarn och setill att
derashälsautvecklaspositivt.
Vi vet ocksåattvåld mot kvinnor och
våld över huvud taget är nära förnippat
med bruk av alkohol. Just idagpågåren
konferens om våld mot kvinnor och
eftersomjag precis kommer därifrån är
jag även fylld av detta tema. Våld mot
kvinnor är en del av de skador och olycksfall som drabbar befolkningenoch
skador och olycksfall är ocksåden vanligastedödsorsakenför människorända
upp i 40-årsåldern.Det ärdärmedenviktig folkhälsofråga.Våld mot kvinnor utgör en hälsofara,inte enbart för kvinnorna själva, utan självklart också för
barnen.Folkhälsoinstitutet arbetarbåde
med att förebyggaskadoroch olycksfall
och att förebyggaalkoholbruk ochalkoholmissbruk.
En annan fråga som Folkhälso-

institutet läggerner mycket energi och
somockså bäring barnoch familj är
rökning. Vi vet idagmycket merom skadornaavpassivrökning än vissteför ett
tiotal år sedan.Att rökning är farligt för
den som röker har känt till länge.Men
kan nu också se att passiv rökning
drabbar barnen. Den leder till risk för
allergiutvecklingoch denlederocksåtill
ökadrisk för luftvägsinfekdoneroch annat. Man kan i dessadagarläsai tidningarnaom hur barn drabbas,framför allt
storstadsbarnen.
Vi vet ocksåatt rökandeföräldrar påverkar riskerna för att deras bam ska
börjaröka. 38 procent av deungdomar
som röker har rökande föräldrar som
tillåter sinabarn att röka. Icke-rökande
föräldrar som tillåter sina barn att röka
har 26procent av barnenbland rökarna.
För rökande föräldrar som inte tillåter
sina barn att röka är siffran nere i 12
procent, medanicke-rökande föräldrar
sominte tillåter sinabarn att röka har 10
procent av sina barn bland rökarna. De
här siffrorna visar att ävenom föräldrarna röker är detviktigt vadföräldrarna
sägerochvilka normer föräldrarnasätter
upp gentemot barnen. Annars brukar
man sägaatt barn gör inte som föräldrar
säger utan som vuxna gör, men det
stämmerinte när det gällerrökning och
det har även ifrågasattsnär det gäller
alkohol. Också här är det av stor betydelseatt föräldrarnasertill att uppskjuta
introduktionen av alkhol
länge som
möjligt.
En annatproblem somdrabbarSverigesbarni rasandetakt är överkänslighet
ochallergier.Idag lider vart tredjebarn i
Sverigeav överkänslighet.Vi ser där ett
närasambandmedräkningen, menäven
med fukten och ventilationen i våra
bostäder.
Fukten påverkar kvalsterutvecklingenochi takt med att blivit allt duktigareatt täta våra bostäderför att spara
energi,hardettamedfört att kvalstertrivs
allt längrenorrut, numera ocksåi Norrland. Vi kan se i statistiken att barn i
Norrland har mer allergiska besvärän
barni södradelenavlandet.Dettahänger
ihop med att det är kallt och därför tätar
man bostädernamer och därför är man
inte utomhus lika mycket. Kombinationen av fukt och de konstmaerial
mananvänder byggnationenstimulerar
ocksåallergier.

Men detfinns ett svar hur mankan
hanteradettaproblemochdetärattvädra
mer. De flestaav osshar sett våramammor och mormödrar hänga ut sängkläderna vädring,mendet sermaninte
längre, åtminstone inte i storstäderna.
Detta har betydelsenär det gällerförekomst av kvalster.
Den tredje faktorn, som i hög grad
påverkarallergierblandbarn,är husdjur,
dvs pälsdjur.Vi vet att pälsdjurenär en
stimulans, om jag får uttrycka det så,
till att utveckla allergiskabesvär.Detta
gör ocksåatt åtgärda.Man måstefaktiskt
inte ge sina bam små levandedjur och
därmed riskera att barnet utvecklar allergi.
Folkhälsoinstitutet kommer under
1995att ha en stor allergikampanj,tillsammans med Riksförbundet mot
Astma/Allergi, Apoteksbolaget, Läkaresällskapetoch Livsmedelsverket.
Där kommer att uppmärksammafler
personalkategorier de risker som gör
att barnutvecklarallergier,omvi intetillsammansförsöker att förebyggadessa.
Det är faktiskt så,vilket ni säkertvet,
attdetintefinnsnågrabrabotemedelmot
allergier. Det enda faktiskt kan göra
och som bör göra,är att setill att förebyggabättre.
En fjärdefaktor, somjaginte kanlåta
bli att nämnaeftersomjagär engagerad
iden själv,är amningen.Amningharocksåen betydelsenär det gäller att skydda
barn mot att utvecklaallergier.
Det härblevväldigtkonkret. Men alla
vet
att barn ocksåpåverkaspsykosocialt olika sättJagtänkerdock avstå
från att in detta, a mot bakgrund
av att i Folkhälsoinstitutethar rekrylistan, nämligen
terat nästa talare
Vibeke Bing.
Vad gäller ytterligare faktorer som
påverkar familjen vill jag nämna att
Folkhälsoinstitutet också har och har
haft en hel del insatser för gravida
kvinnor. Det är väl känt att alkohol och
graviditet inte hör ihop. Vi planerar
undervårenatt haenspeciellsatsningför
att uppmärksammagravidakvinnor
derisker som finns om mankonsumerar
alkohol. Under årenslopp har det förts
endebatthuruvidamanskasägadettatill
gravidakvinnor, eftersomdet kan fylla
kvinnorna medskuldkänslorom de har
druckit alkohol innandevissteom att de
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var gravida.jag tycker dock att man ska
vara tydlig i att förklara att graviditet och
alkohol intehörihop. Dettaä rett
och därför bör man absolut undvika alkohol från dendagen manvet att man är
gravid och tidigare ocksåom man planerar graviditet.
I
Under innevarandeår, och det gäller
även under våren, har Folkhälsoinstitutet riksomfattande konferenser
som tar upp rökning och graviditet. I
Sverige röker cirka 27 procent av de
gravidakvinnorna. Konferensernariktar
sig till alla de som arbetarinom mödravårdscentralerna,framför allt barnmorskor men ävenen hel del läkare.Eftersom
har en utbildningsdagi varjelän når
i stort sett alla som arbetarinom mödravården. Tillsammans med Hjärt- och
Lungfonden och Cancerfonden har
utvecklat ett mycket pedagogisktmaterial, somdirekt visardengravidakvinnan
hur barnet påverkasav hennesrökning.
Genom att använda det här materialet
kan barnmorskan se till att inte släppa
lagt ned
taget. Jag vill poängtera att
mycket möda att läggaupp materialet
pedagogiskt,såatt det inte ska uppfattas
somom storebror kommer och talar om
vaddu får och inte får göra. Kvinnan ska
självvilja sluta röka när hon får den här
kunskapen. Nu finns det också barnmorskor som röker och de behöver
naturligtvis bearbeta detta. Men inte
destomindre anser att det är fullt möjligt att arbeta det här sättet gentemot
de gravida kvinnorna. Det är
inte
enbart för barnetsskull, utan också för
sin egen,somkvinnan skaslutaröka.Det
handlarocksåom barnetsrätt att komma
hemtill ett rökfritt hem efter födseln.
Detta var en mycket snabbochkortfattad exposé över hur Folkhälsoinstitutet arbetar med frågor som rör
familj och folkhälsa.Vi kommer att fortsättautveckla vårt arbete, a genomatt
serdeolika folkhälsoområden,som
arbetarmed, i ett familjeperspektiv.Jag
vill återigen betona, att även om jag
huvudsakligenhar talat om det fysiska
hälsan,så är de psykosociala förhållandenaochdenpsykiskahälsanviktiga. Vi
räknar med att under familjeåret
mycket inspiration och mer kunskapför
att kunnabli ärmubättre när det gälleratt
arbetaför en bra folkhälsa hos Sveriges
familjer.

Vibeke Bing
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Jagheter Vibeke Bing, är socionomoch
förskollärareochharlängelevt ocharbetat i Göteborg. Jag har också vidareutbildat mig i folkhälsokunskapvid Nordiska Hälsovårdshögskolan,därav min
anknytning dit. Nu är jag verksam
Folkhälsoinstitutet här i Stockholm
programmet för BarnsHälsa.
Det hjärtat är fullt av det talar man
gärnaom ochj agskall gärnatalaom mina
erfarenheterav förebyggandefamiljearbetedär jag utgjort en del av socialtjänsten. Till vardagshar jag arbetattillsammans med personal inom mödra- och
barnhälsovårdenoch enöppenförskolai
en förort till Göteborg. Bergsjön heter
den.
Den bärandeidén bakom det förebyggandearbetet i Göteborg är att alla
barnfamiljerskall hatillgång till ett brett
allmäntföräldrastöd.I mötet medtusentalsföräldrar har det blivit tydligt för mig
att kvinnor som är småbarnsmammor
behöver mer tid för att vara sig själva.
Och män som är pappor behöver mer
utrymme för attvarafäderJagkomtidigt
underfundmed att mångaungaföräldrar
har svårt för att hålla ihop. Par flyttar
ihop ochgårisäri enständiglängtanefter
kärlek,i upplevelsenav kärleksbrist.

Psykosocialt bälsoarbete
i samverkan
Ett gott hälsoarbeteär att främja goda
relationermellankvinnor och män,melr lan föräldrar ochbarn.Och då är,
somredan nämnts, relationen mellan pappor
och barn särskilt skör. Ett viktigt hälsofrämjandearbeteär ocksåatt medverka
till att skapamiljöer därvänskap,gemenskapoch glädje kan utväxlasoch frodas.

I mitt utforskande av det förebyggandearbetetsmöjligheter har jag sökt
samarbeteav olika slagmed professionellaoch frivilliga. En del avvaddettalärt
mig skalljag delgeer strax.Vid min sida
sitter Bertil Sandén,familjerådgivarei
Göteborg,min samtalspartneroch samarbetskamratunder mångaår. Vi har
försökt tänka tillsammans.Vi har haft
studiecirklarför osssjälva,föräldragrupper, för föräldrar. Vi har haft sommarlägerför frånskildapappor ochderasbarn.
I ett ständigtpågåendearbetehar
utforskat möjligheternaav att omforma
våratjänster att deskallpassadebehov
dagenssvenskafamiljer har. Det krav
haft osssjälvaär att våratjänsterskall
nå alla.Jagsökte förståssamarbetemed
Bertil för att hani sin professionvet hur
manstärkerdegodarelationernai familjendvsmellandevuxna.Självharjagmer
erfarenhetavatt stödjarelationenmellan
föräldrar och barn. Målgruppen har
gemensamt;mammor,pappor,paretoch
derasbarn i blivande,nyblivna och uppBertil
löstafamilj er i allasamhällsklasser.
skall själv berätta utifrån sin yrkesmässigautgångspunkt.
Någonstanshäri salongensitter pappor som sedanvårt pappaläger 1987
ocksåvarit sarntals-och samarbetspartnerstill mig. Även vi har arbetattillsarnmansför att värnaom relationenmellan
föräldrar och små barn i upplösta
familjer. Målet har varit att också umgängesföräldrarskall omfattas av det
generösaochgenerellaföräldrastödsom
byggt upp inte barai Göteborg,utan i
helaSverige.Vi har spelat ett videobandompapporserfarenhetersom ska
visaom en stund.

Generellt föräldrastöd
Några ord först om det generellaföräldrastödet. Ungefär när jag själv blev
förälder i mitten
sextiotalet diskuteradesöver hela världen liksom i detta
landdet faktum att barn kanfarailla sina
egna familjer. Detta fenomen fick benämningen barnmisshandel- medandra
ord, föräldrar kan skadasina barntill liv
ochlem ochsjäl. En kraftig debattinleddesavsvenskabamläkarföreningen,statochdet stodsnart
liga utredningar
klart att skallhemmetvaraen trygg plats
för barnmåste allavärnaom ochstödja
de goda relationernai familjen. Särskilt
utsatttaär barni isoleradeoch övergivna
familjer.
Barnets årtionde inleddes. Intresset
för ochkunskapernaom barnökadeoch
det tog sig uttryck i ett brett familjepolitiskt program under sjuttiotalet. Föräldraförsäkring, familjerådgivning,
förebyggande psykosocialt arbete vid
mödra- och barnavårdscentralerna,
utbyggd barnomsorg,föräldramöten, öppen förskola m m. En lång rad generella
insatserriktadestill småbarnsfamiljerna
för att göraföräldrarnatryggareochsäkrareoch därmedfamiljernaoch uppväxtvillkoren bättre för barnen.Vi fick också
ett förbud mot aga.
Självhar jag såledesutgjort en del av
struktur Göteborg.
sådanstödjande
en
Där försökte man länka samman det
individuella föräldrastödet vid mödrabarnhälsovårdenmed den öppna förskolan.Öppna förskolan kom till i slutet
av sjuttiotalet och blev mycket populär.
Den utveckladestill ett föräldracentrum,
en samlingspunktför småbarnsfarniljeri
bostadsområdena.Den första i Göte-

borg etableradesi Bergsjön, ett socialt
utsatt bostadsområdemedhög omflyttning, många ensamboendesmåbarnsföräldrar.
Den öppna
en stödjande miljö
Jagvill gärnastannaupp ochmarkerabetydelsenav den öppna förskolan. Finns
det någon annan institution i samhället
som sammasättär lättillgänglig, gratis
och som erbjuds alla förskolebarn och
föräldrar, alltså barn och vuxna tillsammans.Nej, förutom möjligen barnavårdscentralenfinns ingen annan jimförbar institution som står öppen för
barnochföräldrar underhelasmåbarnsperioden.Det är iallafalldenendaservice
från socialtjänstensom är till för alla
föräldrar. Jag anser att det är en viktig
uppgift att stimulera den öppna förskolansfortbeståndochutveckling. Öppna förskolan är en stödjandemiljö för
framförallt kvinnors och barns hälsa.
Öppna förskolan, precis som föräldragrupperna,representerarmodernaföreteelserinom det generellaföräldrastödet
somär helt banbrytande.
De öppna förskolorna kom att bli en
oas i tillvaron, ett ankare i bostadsmiljöema och en inspirationskällaför såväl
besökaresom för personal.Den är ekonomisk och ändamålsenlig,dynamisk
och utvecklingsbar. Den härbärgerar
alla, bådevuxna och barn, rika och fattiga, vita och svarta, glada och ledsna,
svagaoch starka.
De representerarett humant ekologiskttänkandedärdenprofessionellautgångspunktenär att allaföräldrar i någon
bemärkelseär resurserför sinabarn.Och
den ekologiska tanken är att livserfarenhetkanåteranvändas.
När är tillsammanskan den eneserfarenheterbli
den andreskunskaper.Ensamhetövergår i vänskapsrelationer.Isolering kan
brytas och övergå sammanhang.På så
sätt kan svaghetvändastill styrka.
Kunskap,gemenskapoch möjlighet
till påverkanär de officiellt formulerade
målen för att förstärka föräldrars livsglädjeoch livsvillkor. Men vem som lär
den öppna förskolan eller i
av vem
föräldragrupperna, det växlar. En utmaning är därför att se till att alla
föräldrar får möjlighet att tillgodogöra
sigdessaförebyggandetjänsterantingen
detgällerattlärasiglagamat,följa med

utflykter eller att ha ett socialt klargörandesamtalmed en socialsekreterare.
I Göteborg harsocialtjänstenförsökt
möta ochpresenterasigför allablivande,
nyblivna och nyinflyttade familjer i
bostadsområdena
och att visa dem den
öppna förskolan.

vandestärktesmin identitet som ensam
ståendefyrabarnsmor...
Under följande höst träffades
mammor från Bergsjönengångi veckan
Det skeddeunder studiecirkelform. V
bjöd lite olika instanser a prostitu
tionsgruppen och studievägledare
arbetsförmedlingen.Vi kokade bisal
Utan gemenskap
ihop, gjorde Waldorff-dockor. Pratad
blir människan sjuk
pratadeoch pratade i en aldrig sinand
Det är
att för bådevuxnaochbarnär ström...
Nu är allt annorlunda. Efter att
mångaav vår tids hälsoproblemavpsykosocialkaraktär.Hälften av den vuxna flyttat åtskilliga gånger i mitt liv är j
befolkningenleveri hushållmedbaraen äntligenhemma.Visst finns skräpet "
vuxen.Vid påfrestande livshändelser och klottret. En av mina söner har paj
saknasdet sociala stöd som ett gott
en ruta...
En underbarväninna har jag i Len
nätverkkan ge.Ett gott nätverksominte
bara är en buffert vid svårigheteri livet envän somförstår långtmer än andra.
utan allmänt ger stöd för hälsa och lärde kännavarandrai Dalarna, men d
välbefinnandebådehos vuxna ochbarn. var först året därpå blev riktigt "
vänner. Kanskeär det mestsorger h
I socialgemenskapfinns tillgång till
kunskap, värdegemenskap,uppskatt- gemensamt.Men deladsorg är intedu
ning ochmaterielltstöd.Sådantsomden bel sorg. Det är halv sorg...
Miljonärerna bor inte i Bergsjö
ensammakan miste om. Tillgång till
andra vuxna utanför familjen stärker Inte här Kosmos där jag bor i allafal
barnensskyddsnät. I Bergsjöndär jag Miljonärerna skulle nog rynka näs
mina värderingar ändå. Nej här bo
arbetadebor 30 procent av barnenmed
bara sin marmna.Det är självklart att nog desökandemärmiskorna,de somp
betraktadessasmåhushållsenhetersom mångasätt har likartad bakgrund.Ar
familjeenheter.Vi vet allaganskaväl hur tare - från arbetarhem- medhavererad
relationer, nyfunnen kärlek, livserfarn
det kan vara att ensamkämpa för förskulle jag vilja säga..."
sörjningoch ansvarom barnen.
Denna novell varm tredje pris i e
tävling som Bergsjöns bibliotek utlys
Om mammor
för några år sedan. I Bergsjön bor d
"Min hembygdBergsjön.
sökande
människorna skriver denn
Vad vore Bergsjöni all sin glansom inte
fyrabarnsmamma.Det "
ensamstående
dessaöppnadörrar fanns
riktigt
också
tycker
jag att det bor mång
Om Bergsjön tycker jag mycket.
Varför Jag tror jag har tusen goda livserfarnai enstadsdelsomhennes. älv
grunder. Från att ha varit en ensam harjag mött mångaoch som ett rött banc
isoleradmänniska ute
landsbygden genom alla de tusentals möten jag hañ
med barn och föräldrar återkommer en
kännsdet som en befrielseatt ha blivit
skimrande
tema - kärlek. Det är längtan
utåtriktad och fylld medlevandeliv.
efter kärlek man bär i bröstet och fråga
ensamförälder
delarödet
Jag
att vara
med mångamedsystrarhär i Bergsjön. sigom denär möjlig att vinna ochbevara
Därför vändejag mig för längesedan
Som nyskild hade jag kontakt med
’Flekis’,den öppna förskolan Rymd- till Familjerådgivningen.jag lärdekänna
Bertil och ville rådgöra med honom. V
torget och fick nys en folkhögskoleför att också
kurs som Barnavårdscentralen och diskuteradevad kan göra
Bergsjön
medborgare
i
skall
som t ex
Flekisordnatuppei Dalarna.Kursenvar
farniljerådgivningens
kunskaper.
del
Året
av
avseddenbartför kvinnor.
var -84,
närmare bestämt i juli. Vilken upplevelse Dalarnai all ära,men människor- Föräldrastöd när
F
drömmarna krossas
na,livsödenasomi ossallaoch envarvar
i
så olika. Våra barn, våra kvinnoband En fråga man måste ställa sig när man
knöt osssamman.Jagkändegemenskap jobbat inom fältet med mödra- och
och glädjeför första gången flera år. barnhälsovårdär: Hur kommer det
Livet börjadeom igen.Saktaochlite treatt är såmånaom att värna om denfa
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Ijegemenskapsom kretsarkring barn
h föräldrar och det nyfödda barnet
en är så obenägna att stödja den
räldra-barngemenskapsomskall upptthållasnär drömmarnakrossas
Hur kommer det sigatt är såberedtill kärleksfulla samtal med pappor
e i förlossningsrummet men är så

obenägnaatt stödja sammapappor när
familjen upplöses
Vid invigningen av FNzs familjeår
tycker jag därför det är
sin plats att
fråga:Vem bestämmervilka familjeband
som är viktiga Är det barnochföräldrar
självaeller är det andra Att familjebanden är starkamellandenensammamam-

Bertil

man och hennesbarn är en självklarhet.
Att en splittrad flyktingfamilj med
mor och barn i Sverigeoch pappai Bosnien känner starka band är för de flesta
lätt att förstå.
Det löper ocksåstarka band mellan
frånskildafaderoch småbam. Bandsom
klipps av eller aldrig blir knutna

Sandén

FAMILJERÄDGIVNING
- paret

en personliga relationen mellan man
kvinna fångarnu vårt intresseunder
vigningen av FN:s familj eår. I parbållandethar vårt ursprung,dit står
längtan,här föds vår tillfredsställelse,
N ikelse,glädje,trygghet och framtid.
vär verklighet idagattgekärlek till en
da utvald och att bli älskadsåsomden
alde Eller kommerdrömmen om ett
tt parförhållandetill ossbara som ett
nne från det förflutna, som en vag
rhoppning eller som ett ständigt pående projekt, vilket
arbetar att
rverkliga.
"rleken
gånggavmig min bror Daniel denna
definition. Kärlek är när jagefter en
g arbetsdagskyndar mina stegoch
ochivrig närmarmig hemmetsdörr.
lka känneteckenbär den mogna käreninom oss Lites börjamedaminka
baka våra egna upplevelseav nyckt kärlek Vad fannsdå inom ossav
rrande känsloravlust,förvirring äventyr;
pmärksam beundran och skattefri
rusning

i fokus

Förälskelsen
Man ochkvinna värmervarandravid förälskelsenseld och lågor. Just då bränner osssällan.Påvår partner lägger
över de egenskapersom förnekar och
förföljer hos osssjälva.När går i ett
parförhållandefår möjlighet att levaut
vara hittills oupptäcktaoch hemlighetsfulla sidor. Som par kompletterar
varandra.Vi blir äntligenhela.Vi känner
ossstarkare,vackrareoch friare. I allafall
tror och hoppas detta Tillsammans
med en partner får vårt liv enny mening.
Säg, finns det någon enda faktor för
trivseli livetviktigareänatt levai enbra
och nära gemenskap med en annan
människa I varje gott parförhållande
uppstårdagligenintima situationer som
avbryter den stora mängd icke-intima
situationermitt i envardagsgråaöverdåd
av slask, ved ochvatten.
Tvivel och trubbel
Efter förälskelsenföljer perioderdå man
tvivlar
om man har valt rätt. Olikheterna kan upplevassom hinder och
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hot. Man pendlar mellan hopp och
förtvivlan, närhet och distans. Kanske
börjar man rent av att attackerade egenskaper hos sin partner som man först
attraheradesav. Den glade,djärve och
frispråkige pojken upplevs som en lättsinnig slarver.Och den kloka och eftertänksammaflickan ses enbart som avstängd,tråkig och pedantisk.
Högt ställdaförväntningar,vilka inte
infrias, leder lätt till besvikelser som
uttrycks i anklagelser.Insikten om att ens
partner varken förmår utplånaden egna
ensamheteneller tillfredsställa alla ens
behov kan leda till bristandeömsesidigt
Det kännsplötsligt tråkigt.
engagemang.
Upplevelser av ilska och främlingskap
växlar med känslor av att vara klistrigt
insnärjd,uppträngd mot väggenav ständigt nya krav och förpliktelser.
Allt fler sambos och gifta upphör
gradvismed att visavarandrauppskattning och respekti sambandmedde normalalivskriser som uppstårunder graviditet, småbarnstideller när barnenflyttar
hemifrån.Jobbet, karriären eller TV:n

blir en förförisk älskare/älskarinna,
somfårdetallramestaavenstid och uppmärksamhet.
Samlevnaden
mellanman och kvinna
är utsatt för särskilt stora påfrestningari
storstäder. Det finns en övertygande
statistikfrånGöteborg sombeskriverdet
stora antalet ensamståendeföräldrar,
frånskilda och separerade,särskilt i de
norra och centrala stadsdelarna.Bort
emot50% avallasammanboendeföräldrar bryter upp från varandrainom två år
efterförsta barnetsfödelse.Vi vet också
att finns särskilt stor risk för separation
blandvissagrupper av invandrare - särskilt i parrelationerdärden eneär svensk.
Tabbar som blir taggar
I skolanförbereder oss allt annatän
att klara av den centralarollen som partner i ett parförhållande.Föräldrautbildningennår endastundantagsvisupp till
den omfattning och nivå som Socialstyrelsenharrekommenderat.Alltför sällan
finns idag tydliga förebilder och normer
för envälfungerandetvåsamhet.
Konfliktbeteendenutvecklasnär svårigheternainte längreupplevssom engemensamangelägenhet.Man säger:Det
du som är problemet Tvåsamheten
präglasdå av gräl med sting eller av
flykt bort från varandra i en spänd
tystnad,i bristandeöppenhet,lögner och
svek.Man sårarvarandraoch problemen
läggs hög. Man användervarandras
misstagsomvapeni enständigtpågående
maktkamp.Att separerakan dåupplevas
nödvändigt,samtidigt som man inte orkar att genomföradetta.Man fruktar att
barnen,man självoch partnern skallskadasallvarligt om familjen splittras. Eller
såkastarman sig huvudstupain i en ny
relation och fastnari ett nytt, kvävande
beroende.
Unga par med barn
En alltmer utsatt grupp är unga familjer
förlossning
i sambandmedhavandeskap,
ochspädbamstid.Att barninnebärbåde vinster och förluster. Framför allt är
det enförändringsperiod,vars ansträngningardeflestaparärdåligtförbereddapå.
Särskiltomdet unga
saknarstöd
från släktingaroch näravänner kan professionellt stöd vara det enda alterna- tivet till separationnär paretsviktar i sina
ansträngningar.Det finns idag en trend
att allt fler unga äktenskap och sam-

boförhållandenupphör efter det första
barnetsfödelse.Familjerådgivarnamårkerhur många harproblem somdaterar sig till tiden för graviditetenoch det
första barnetsfödelse.
Satsning på de sämst ställda
Göteborg har i sitt friskvårdsprogram
särskilt betonat den kommunala farniljerådgivningens socialpolitiska roll.
Folkhälsorådeti Göteborg har, som en
FN:s Healthy City, sattsom mål att
minska antalet familjeseparationeri de
områdenamot dennivå,som
resurssvaga
redovisasi de resursstarkaområdena
och rekommenderaratt de som arbetar
med familjerådgivning och farniljebehandlingmerännu får möjlighet att medverkai ett lokalt tvärsektorielltarbeteför
att delsförebyggaseparationsom första
åtgärdvid familjekris, dels lindra effekten efterseparation.
På initiativ från BVC Bergsjön och
MVC Angeredoch med stöd av Göteborgs stads folkhälsosekretariatså har
FamiljerådgivningenFolkungagatan16i
linje med de politiska besluten startat
upp kostnadsfri samtalsmottagningen
respektive
gång var fjortonde dag
mottagning.Vi har fortsatt att utveckla
vårt samarbetemedsjukvård ochsocialtjänsti de norra stadsdelarna,
t ex i föräldrautbildningen och i föräldraträffar
medsamlevnadsteman,
som t ex dessai
Lövgärdets Folkets hus: Att trivas tillsammans- ocksåsomföräldrar och Visst
blir man arg ibland - om ilska och
konflikter i paøförbâllandet.

Familjepedagogiskt,
utåtriktat arbete
Som programansvarigför Göteborgs
stads friskvårdsprogram Psykosocial
hälsa fick Vibeke Bing ökade möjligheter att ge ekonomiskt projektstöd till
den utåtriktadeverksamhetvid FamiljerådgivningenFolkungagatan16. Redan
mellanåren1985och 1988samlades en
tvärfacklig grupp, Parförhållandet när
manfår barn, underVibekeBingsaktiva
medverkan.
Vårt samarbetei uppsökandeoch förebyggandearbetehar rört allt från ett
sommarläger1988för frånskilda fäder,
somville utvecklaett ansvarsfulltföräldraskap- På semestermedpappa"- till en
personal- och
omfattande satsning
föräldrautbildning inom MVC, BVC,
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öppen förskola och förlossningsv
samt anordnandeav kärleksvårdscir
lar. I ett boksnurreprojekt, ‘Karl
måste allaha, har under 1993-94s
levnadslitteratur och bokbroschyr
privata föret
utplaceratsi väntrum
och samhälleligainstitutioner.

Kärleksvård
i grupp
familjerâdgivning
Från 1988har kärleksvårdscirklar a
ordnats vår byrå. Fempar möts und
åtta sammankomster om två timm
tillsammans med farniljerådgivare.P
som har nämnt ordet skilsmässa å
skilliga gånger, par som är tyngda av
synesolösliga svårighetermen.somsa
nar djupgående motsättningar, såda
par kan vara varandratill god hjälp g
nom att mötasi en grupp. Det förutsä
att paret bor ihop och vill reparera
förhållande.
vår u
Som farniljerådgivaretar
gångspunkti klienternas egna resurse
snarareän i deras problem. Poängenä
att alla människor som leveri ett parför
hållandemöter delvislikartadeuppgifte
och krav. Att i en studiegrupp träff
andra par som klarat av somligt oc
misslyckatsmed annatger den enskild
tillgång till en breddad expertis, samd
digt somman kommer ifrån den passiv
serandepatientrollen.
Par som familjerådgivarenmöter ha
ofta lätt att katastrofen och förgräs
liga sin situation. Inspireradeav stöda
i en liten grupp med fem par ser m
variationer i samspelsmönstretsom n
got normalt. Man förstår hur svårigh
ter är regelbundna inslag i varje p
förhållandesutveckling. Erfarenheter
egetlidandeblir intelängre enbelastni
utan en kompetens, som kan hjälpa
självoch gruppen framåt.

Carl-Anders
SVENSKA

INSATSER

Dagenhar varit lång och innehållsrik,
har fått mycken information, nya kunskaper, tankar, uppslag. Jag ska därför
inte bli mångordigom sådantsom kan
läsaer till i vårt skriftliga informationsmaterial utan barapeka ut färdriktningen för arbetet i Kommittén för FN:s
familjeår.
Jag vill då börja med en kommentar
till dagenskonferens.Vi har av naturliga
skäl inte kunnat låta alla parter komma
till talsvid konferensen.Det finns enviktig samhällssektorsom inte är representerad
programmetstalarlista. Det år
frivilligorgartisationerna.
Det betyderinte att vill förringafrivilligorganisationernas roll och betydelse.Tvärtom. Vi räknarmedatt deskall
komma att spela en viktig roll under
familjeåret.
Regeringen har inför familjeårets
start avsatt 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för utvecklingsverksamheti anslutning till familjeåret.
Det är pengarsom är avseddafrämst för
utvecklingsprojekt som initieras av
organisationereller projekt som bedrivs
i samverkanmellan myndigheter och
organisationer.
Vid dagens upptaktsmöte är det
emellertidfrämst den offentliga sektorn
somståri talarstolen.Ocksånärdetgäller
den offentliga sektorn är det emellertid
endastnågra glimtar av den omfattande verksamhetsom pågår, som ryms i
programmet. Det finns viktiga inslag i
handlingsplanensom inte har kunnat
ta upp under dagen.
Det gäller exempelvisde specifika
förhållanden som präglar familjesituationen för olika invandrar- och flyktinggrupper, det gäller familjemönster
och familjeband under äldre dagar och
det gällerfamiljer medomsorgom anhöriga medfunktionshinder. Detta är emellertid frågor som hoppas tillfälle att

I

fvarsson

UNDER

FAMILJEÅRET

komma tillbaka till under året i samverkan med berörda myndigheter och
organisationer.
Innan avslutarkonferensenvill jag
nämna några 0rd om arbetet i Kommittén för FN:s familjeår.Kommittén är
en interdepartemental tjänstemannakommitté, somursprungligenficki uppgift att förberedaSverigesinsatserunder
familjeåret. Kommittén utarbetade en
handlingsplansom presenteradesförra
våren. Enligt denna skall kommittén
främstfungerasomett kontaktorganoch
en informationsbank med uppgift att
samordnade svenskainsatsernaunder
familjeåret.
Målen för det svenska familjeåret
handlar om att stimulera till kunskapsutveckling och praktiskt utvecklingsarbetemedutgångspunkti målenför den
svenskafamiljepolitiken.De handlarom
förebyggandeinsatseri vid bemärkelse.
Viktiga insatsområdensompekasuti
densvenskahandlingsplanengäller
relationenmellanfamilj och arbetsliv,
och skilsmässor,
- familjeseparationer
generationsklyftor,
etniskt betingadekon- kulturellt och
flikter kring barnoch familj,
spänningsfältet mellan privatlivets
helgdoch samhälletsansvar.
Detta är områdensom är angelägna
både för forskning och utvecklingsarbete.Når det gäller utvecklingsverksamhet har regeringen som jag nyss
nämnde ställt 10 miljoner kronor till
kommitténsförfogandeför utvecklingsprojekt. Dessamedelkommer att kunna
sökas i fri konkurrens vid två ansökningstillfällenunderåret,den 1 marsoch
den 1 oktober.
När det gäller forskning hoppas
genom forskarmöten och kontaktverksamhetkunnaväckaintresseför nya
forskningsuppgifter.Det finns ett stort
internationellt intresseför den svenska

familjepolitiken och många intressanta
hoppas att
forskningsfrågor som
svenskaforskare skall uppmärksamma.
Det finns ocksåstora behov av insatser
för enförbättrad forskningsinformation.
När det gäller genomförandet av
olika initiativ under året ser vår egen
roll främstsomsamordnare.Det ärockså
viktigt att de initiativ som tas under året
knyter an till det långsiktigaarbetesom
redanpågåri verk och organisationer.
Kommittén kommer därför främst
att arbetamed olika inforrnationsinsatser.
Den skall fungera lite som spindeln i
nätet under familjeåret och vara en länk
mellan olika verksamheteroch evenemang,delsi Sverige,delsi utlandet.Den
drivandeoch sammanhållandekraften i
detta arbeteär kommitténs sekreterare,
Birgit Arve-Fares,som ocksåär huvudansvarigför arrangemangenhär i dag.
Ni är alla hjärtligt välkomna att höra
av er till hennemed frågor, uppslagoch
information. Kansliet har under den
gångnahöstenlegati startgroparnaoch
tagit fram olika slag av informationsmaterialsom finns att beställa.Till detta
hör bl.a.ett nyhetsbrev, en katalogöver
planeradeaktiviteter samten dokumentation från den hearing om skilsmässor
somanordnadesavkommittén i höstas.I
slutet av året ska de svenskainsatserna
redovisasi en SOU-rapport.
Vi hoppasatt familjeåretskallledatill
debattsomi sin tur stimulerartill fortsatt
kunskapssökande och utvecklingsarbete.Vi hoppas också att året skall
synliggörabådedet som förenar ochdet
somskiljer oss i synen familjenoch
den roll vill tilldela familjelivet i våra
liv. Vår ambition är att släppa fram
mångfaldenoch ur den lyfta fram det
somförenaroch låtadet bli en plattform
att byggavidarepå. Vi hoppasatt vill
hjälpa oss i det arbetet Tack för att
kom hit i dag
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Seminarier
av

kommittén

som

arrangerats

Program
för

det internationella

invigningen

av

familjeåret

28 januari 1994,
Norra Latin, Stockholm

160363ARK6

i Sverige

Kommittén

Familjen

-

for

FN:s

familjeår

gränslös

en

resurs

En konferens

och solidaritet
om familjevillkor
i ett föränderligt
samhälle

09.00-09.05

09.05-09.30

"Dans för fred"
Elever från Svenska Balettskolan

Öppningsanförande
Socialminister Bengt Westerberg,
Socialdepartementet

Familjen

och de mänskliga

- om ansvar
09.30-09.45

rättigheterna

i solidaritetens

Familjeåret i FN
Mr Henryk J. Sokalski,
koordinator för det internationella
FN i Wien

namn

familjeåret,

09.45-10.30

Familj och samhälle
Professor Rita Li Ijeström,
Göteborgs universitet

10.30-1 1.00

Förfrisknin

11.00-11.15

Barnkonventionen
- en milstolpe för barnens rättigheter
Thomas Hammarberg,
Vice ordförande i
FNzs kommitté för barnets rätt

11.15-11.30

Barns rätt och villkor i Sverige
Barnombudsman Louise Sylwander,
Barnombudsmannen

11.30-11.45

Samhällets yttersta ansvar för barnen
Generaldirektör Claes Örtendahl,
Socialstyrelsen

11.45-13.00

Lunch serveras i Pelarsalen, Norra Latin

A
j
4

ga r

Kommittén

for

FN:s

familjeñr

och välfärden
Familjen
mål och medel
familjepolitikens
svenska
den
- om

belysning

13.00-13.30

i europeisk
Svensk familjepolitik
Docent Ulla Björnberg,
Göteborgs universitet

13.30-14.00

Den svenska familjen - myt och verklighet
Docent Eva Bernhardt,
Stockholms universitet

14.00-14.30

och arbetsliv - erfarenheter från
Föräldraskap
och
kring föräldraförsäkringen
utvecklingsarbete
mödrahälsovården
i Jämtlands läns landsting
Avd. dir. Agneta Nilsson
Göran Swedin
Mödrahälsovårdsöverläkare

14.30-15.00

Kaffe

insatser
- om

Det sociala nätverket
social
för att förebygga

utslagning

15.00-15.15

Kärlek

och ansvar
behovet
av ett vidgat familjebegrepp
- om
Ungdomsminister Inger Davidson,
Barn- och Ungdomsdelegationen

15.15-15.30

Familjen och folkhälsoarbetet
Generaldirektör Agneta Dreber,
Folkhälsoinstitutet

15.30-16.15

Familjestöd i närsamhället
erfarenheter från lokalt
i Göteborgs
utvecklingsarbete
Avd. dir. Vibeke Bing

i Sverige
Familjeåret
svenska
regeringens
den
- om
16.15-16.30

stad

insatser

Den svenska handlingsplanen
Statssekreterare Carl-Anders Ifvarsson,
Ordförande i Kommittén for FN:s familjeår,
Socialdepartementet

Paternité

avenirs

quels

-

INVITATION
å
un

franco—suédois

séminaire

30 et 31 mai

CULTUREL

CENTRE
II,

rue
75003

Tél.

44 78 80 20

politique

sur

1994

su1’1D01s

Payenne
Paris
Fax

44 78 80 27

familiale

L TRAVAIL dcs femme: et les diflicultés de concilier vie professionnelle et vie
Eimiliale occupent depuis bon nombre dannêes déjå une place centrale dans les
débats de
politique familiale. Cependant, les inquiétudes démographiques, les
incertitudes
sur

dc lemploi

et les modes de vie nouveaux posent autant de questions
paterniu’: et son avenir.

A LoCcAsION

dc lArmée international: dc

fizmille, lInstitut

suédois et
Centre
30 et 31 mai I994 en collaboration avec
Comité de pilotage pour IAnnée internationale de
famille en Suêde et avec
Mission interministêrielle
recherche-expérimentation
M.1.R.B. en France, un
culturel

suédois å Paris organiseront

séminairefranto-suédoissur

ç

patemiré contemporaine ct son avenir.

president du Cominê de pilotage pour
ca SñMINAIRB. qui sera patronné par
lAnnéc internationale de
finnillc en Suêde, M. Carl-Anders Ifvatsson. secrétaire
dEtat auprês du minismc des Affaires sociales, réunira chercheurs et administratcurs

J

I

ñ-anpis et suédois pour une téflexion sur
paternité ñce å lévolution
démographiquc, sociale et êconomique récente.
du 30 mai sera consacrée å une aonflmwesur
condition patemelle en
LA Joulmén
Suêde, avec deux tables rondes, auxquelles participeront des invités français et
suédois. Elle sera ouverte au publique
interpretation simulumée.

et se déroulera en français et en anglais avec

et suédois qui seront
u 3 I MAI sera rêservé i un colloque entre chercheursfvanfais
invités å croiser leurs regards sur
patemité modeme å partir de necherches
récentes ou en cours dans chacun des deux pays. La traduction simultanée sera
assurée en français et en
suffit de remplir
bulletin
roan PARTICIPER å joumêe du 30 mai.
culturel
suédois
dinscription
ci-joint et de
Centre
18 man au plus
retoumer au
tard. Tout chercheur ou autxe personne souhaiumt participer au colloque du 3x mai
est invité å y ajouter une note descriptive sur leur recherche et les questions quils
voudront proposer pout discussion au colloque. Une confirmation de linscripnon
séminaire.
semaine qui précêde
sera distribuée dans

ü

.I
i
a
f
O
l
i

j
i

LUND

30 MAI 1994,

coNrñnnNcn

La condition
091130

runuqun

paternelle

en

Suêde

Ouvcrture
MagnusRobach.miniscre plénipotentiaire prês l’Ambasade de Suêde
INTRODUCTION
Cad-Ander: Ifvamon. secrétaire dEtzt au ministêre desAiBires sociala
PATBRNIT§S MODBRNHS
Rita Liljestrdm. professeur de sociologi, Universitê de Göteborg

101130

La part du pêrc dans

politiquc

Eunilialc

OBJBCHPSar PRBSTATIONSna IA POLITIQUB FAMILIAL
Birgit Ania-Paves,socioloque. coordimtxice de lAnnée intermlionale de
Emilie en Suêde
ACTIONS ar RáALIsAIIONs AU NlVBAU NATIONAL
PeterOm. president du youpe faction pour h promotion de: pêres,
auprês du gouvemement
axrñntnNcas ar nacnncuas
Table roade avec concours de Philip Huwng. professeur de psycholoye.
Univenité de Göteborg et de Agneta Nilsson. chef de section, Institut

g

national de Sante publique.
Les nom: du participant: fiangais seront communiqués ultéxieurement.
§

I

13hoo

Déjeuncr

I4h3o

La patcmité

ct lcs droits

dc Pcnfant

INTERFACESDU DIOXT clvn. ut DU Duon SOCIAL
Göran Håkansson.directeur general des atfaires administrative: du
ministêre de: Affairs sociales
L’Ac‘noN runuqua BN Mmmm DB PILIATXONB1‘nAU1onrr§ PARBNTALB
Eva Elfiaa-ljndstrdm, chef de section de lAction sociale dela municipalité
de Värmdö
ñvoLUnoN nñcaNrn BT DñBAT ACTUBI.
Table ronde avec concour: de Ulla Bjdmbag. mafire de conference: en
sociologie. Universitê de Göteborg et de Ulf Hyvönen. maine de
conférences en sciencessociales,Univelsité de Umeå.
Les nom: des participants français seront communiqués ultéticurement.
Vin

dhonncur

MARDI 31 MAI 1994,

COLLOQUE FRANCO-SU§D0lS

Regards
moderne

croisés
—

sur

questions

paternité
de recherches

L’ IN TBNTION de ce colloque est de permeate un premier échange entre cherchcun frangais
discussion et de permettre
et suédois qui Invaillent sur la mêmes pistes. Pour structure:
å
lordre
du jour dans chacun des
les
de
conmitre
questions
qui
participants
mieux
sont
aux
deux pays nous proposona lea themes suivants :
o9h3o

uranmrfis
urnnnrrfi

runuulrñs
nämns.
nauficocxfia

n1uu.nuns

LB uranumn

I3hoo

Déjeuner

x4h3o

PATBRN111: cournsréa
ruñcnlrá
uranunfi.
Linnea
nu råna

I7hoo

ar MARGINALISATION

Clöttlre

discussion nous avons invitê deux participmu. un Français et un Suédois. i
mun ouvam
presenter leur recherche. en fzisant rcaordr Péut de: conmissanccs et la questions i
approfondir sur lea themes proposes.
LA Llsru de: intervenants dest pas close, mafiaoutre lea cbercheur: suédois qui prendront part
å h conference du 30 mai. nous nous sommes assuresh participation de: chercheurs français
suivams :Jacques Comnuille. Yvonne Knibiehler. Agnes Pitrou. François de Singly et Irene
Théry.
ro U1 cnskcuaun ou auue penonne souhaitnnt participet an colloque est invité å ajoutcr
i
bulletin dinscripn’on - une note dacriplive sur leur recherche et les questions qu‘ils
- leur
voudront proposer pour discussion. Cette note demi-page + éventuellement textes i Pappui
doit être prâentêe. avec bulletin d‘imcription,
18 mu’ au plus md. Les inscriptions seront
confirmées
ma’.
suite
avant :5
par
Le Centre culturel suédois est adtninistré par llnsu‘tut suédois. fondation
financée par But et deslinée å promouvoir et favoriser le: relations de Suêde
avec de: personnes et des institution: de Pêlranger. ainsi qu5 servir de canal aux
échangesculturel: et éducacifsintemadomux. Par sesdivemes activités
connaissancede Suede dans les
informativa, Plnstitut suédois fefforce de Eire proyener
autxespays.

för konferensen

Program

Bilder

av

familjeliv

anordnad av Kommittén for FN:s familj eår
tisdagen den 6 september 1994,
Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan

08.30-09.00

KAFFE

09.00-09.15

Välkomsthälsning
Kommitténs ordförande,

statssekreterare

Stockholm

Carl-Anders

Ifvarsson

09.15-10.15

Fakta om den svenska familjen
Ny statistikrapport om familjen från barndom till ålderdom
Programchef Elisabeth Landgren-Möller med medarbetare, SCB

10.15-10.30

PAUS

10.30-11.15

Presentation av serieteckningstävlingen
Mitt familjeliv
Chefredaktör Mona Johansson, Kamratposten
Byrâdirektör Ingrid Åkerman, Socialstyrelsen

x

Prisutdelning till vinnarna
Bamombudsman Louise Sylwander, Bamombudsmannen
11.15-12.30

LUNCH

12.30-13.00

Svensk familjepolitik
i internationell
belysning
Avhandling om familjestödet i OECD-ländema
Fil. dr Irene Wennemo, Socialforskningsinstitutet

13.00-13.15

Barnfamiljerna
och välfärden
Pågående arbete vid Epidemiologiskt Centrum
Avd. dir. Ingrid Sjöberg, Socialstyrelsen

13.15-13.45

Ensamma mammor
Rapport om ensamstående mödrars hälsa och livsvillkor
Avd. dir. Maicen Ekman, Folkhälsoinstitutet

13.45-14.15

Barnfamiljerna
och arbetslösheten
Rapport från ett forskningsprojekt
Docent Elisabet Näsman, Uppsala universitet

14.15-14.30

Presentation av aktuellt utredningsarbete
samt
inventering av pågående forskning
Departementsrådet Billy Thorstenson, Socialdepartementet
Professor Björn Smedby, Socialvetenskapliga forskningsrådet

14.30-15.00
15.00

Allmän diskussion
Konferensen avslutas

eroller

Familj
Ett

informationsmöte

måndagen

om

aktuell

familjeforskning

den 28 november

1994

Program
08.30-09.00

KAFFE

09.00-09.15

Ordföranden
Ann-Christin

09.15-09.30

Mor är rar
Fotograf Monika Gottfiidsson, Malmö,
visar diabilder ur sin fotobok om mammor i dagens samhälle.

09.30-10.15

Med fokus på familjen
Docent Gunvor Andersson,
Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet presenterar
Socialvetenskaplig Tidskrift nr 2-3, 1994,
ett temanummer om barn och familj

i Kommittén
Tauberman,

för FN:s familjeår,
hälsar välkommen

Axplock ur numret presenteras av
fiLdr. Gunilla Halldén, pedagogiska inst., Stockholm,
som talar om Familjen ur barns perspektiv,
docent Ulla Björnberg, Sociologiska inst., Göteborg,
som berättar om hur psykisk hälsa påverkas av arbete och familjeliv,
fil.dr. Anna-Karin Kollind, sociologiska inst., Göteborg,
som berättar om tre personer, tre traditioner.

samt

10.15-10.30

PAUS

10.30-10.45

De osynliga familjebanden
Docent Gunvor Andersson presenterar en forskningsöversikt
om barn- och familjeforskning i den södra högskoleregionen samt berättar
om egen pågående forskning om bam som skilts från sina föräldrar.

10.45-11.15

Allmänna Bamhusets stora pris 1994
Direktionens ordförande,
landshövding Bertil Göransson
överlämnar Allmänna Bamhusets stora pris till Bente och Gurmar Öberg.
Pristagama berättar om sitt arbete och om hur priset kommer att användas.

11.15-13.00

LUNCH

13.00-14.15

Janus och Genus
Docent Ulla Björnberg, Göteborgs universitet, ñLdr. Arne Nilsson,
Göteborgs universitet, docent Kajsa Sundström, Karolinska institutet samt
fi1.dr. Anna-Karin Kollind, Göteborgs universitet, presenterar
en vänbok om
kön och social identitet i familj och samhälle tillägnad
professor Rita Liljeström.

14.00-14.15

På tröskeln till ett kvinnoliv
Professor Rita Liljeström berättar om sitt arbete bland kvinnor i tredje
världen och om sin senaste bok Chelewa, Chelewa The Dilemma of
Teenage Girls, redigerad i samarbete med Zubeida Tmnbo-Masabo.

14.15-14.30

Bamdomsbilder
Professor Philip Hwang, Göteborgs universitet, presenterar boken
Images of Childhood, en antologi från ett forskarsymposium
om barndom, redigerad i samarbete med M. E. Lamb och Siegel

14.30-15.00

Frågor och diskussion

15.00

Mötet avslutas

Seminarium

demograñsk

om

familjeforskning
den 24/1

tisdagen

1995

Program

13 .OO-l 3.05

Välkomsthälsning
Bitr. statssekreterare Ann-Christin Tauberrnan,
ordförande i Kommittén for FN:s familjeår

13.05-13.15

Inledning
Docent Eva Bernhardt, demografiska avd., Stockholms universitet

13.15-14.15

Den svenska familjen

i ett historiskt

perspektiv

Från storfamilj till modernt samboende - en historisk exposé
Professor Sune Åkerman, historiska inst., Umeå universitet
Från hunger till välstånd -familjens demografi i Sverige 1650-1900
Docent Tommy Bengtsson, inst. för ekonomisk historia, Lunds universitet
14.15-14.30

Familj och social utveckling - om arbetet under FN:s familjeår
Avd.dir. Birgit Arve-Fares, sekreterare i Kommittén for FN:s familjeår

14.30-15.00

Paus

15.00-16.15

Det moderna svenska familjemönstret
innehåll och uppläggning
1992 års svenska familjeundersökning:
Programchef Elisabeth Landgren Möller, demografi med bam och familj, SCB
forskningsprojekt kring familjen
Påbörjade-planerade-tänkbara
Professor Jan M. Hoem, demografiska avdelningen, Stockholms universitet

£9‘
Den

nordiska

familjen

och

välfárdsstaten

Program för måndagen den 20/3 1995
10.30-11.00

Kaffe

11.00-12.30

Inledning
Välkomsthälsning: Ann-Christin Taubennan,
ordförande i den svenskaKommittén för FN:s familjeår
Aktuella familjepolitiska perspektiv
Norge: Underdirektör Margaret Sandvik, Bame- og familiedepartementet
Danmark: Kontorchef Anders Lynge Madsen, Socialministeriet
Finland: Biträdande avdelningschef Riitta Viitala, Social- och hälsovårdsministeriet
Sverige: Biträdande statssekreterareAnn-Christin Tauberrnan, Socialdepartementet

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.30

Session Familjerelationer och vardagsliv i nordiska barnfamiljer
tidsanvändning och arbetsdelning i nordiska barnfamiljer mot bakgrund av
- om
aktuella studier om familjemönster, tidsanvändning, levnadsförhållanden och
attityder i de nordiska länderna.
Inledning: Om tidsbruk och arbetsdelning bland norska och svenskaföräldrar
Ragni Hege Kitterød, Statistisk sentralbyrå, Oslo
Kommentarer:
Ulla Bjömberg, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
Kevät Nousiainen, Institutionen för privaträtt, Helsingfors universitet
Vita Pruzan, Socialforskningsinstituttet, København

15.30-16.00

Kaffe

16.00-17.30

forts. Session Familjerelationer och vardagsliv ur barnets perspektiv
och kulturella mönster, tidsstrukturer och materiella villkor i barnensliv.
- om sociala
Inledning: BASUN-projektet - en jämförande studie av femåringars vardagsliv och
socialisation i hem och förskola i de nordiska länderna
Lars Dencik, Roskilde Universitetscenter
Kommentarer:
Leena Alanen, Institutionen för pedagogik, Jyväskylä universitet
Agnes Andenas, Institutt for sosiologi, Oslo
Philip Hwang, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Baldur Kristjánsson, Högskolan för lärarutbildning, Stockholm

9‘
Den

nordiska

Program
09.00-10.30

familjen

och

välfárdsstaten

tisdagen den 21/3 1995

Session 2: samspelet mellan arbetsliv och familj
- om anpassningsstrategieri familj och arbetsliv grundval av aktuella studier av
arbetsorganisationoch arbetslivsmönster.
Inledning: Från tradition till modernitet - köns- ochyrkesroller i förvandling
ochförhandling
Inge Maarkedahl, Socialforskningsinstituttet, København
Kommentarer:
Elisabet Näsman, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Minna Salmi, STAKES, Helsingfors
Marianne Skjortnes, Rogalandsforskning, Stavanger

10.30-1 1.00

Kañepaus

11.00-12.30

Session3: Välñrdens aktörer
motkrafier i dagens nordiska välfärdsstater.
- om drivkrafier och
Inledning: Mellan stat och marknad- om handlingsutrymme och ekonomiska
ramar
Kari Skrede, Institutt for sosialforskning, Oslo
Lena Thalin, Svenska kommunförbundet, Stockholm
Kommentarer:
Casten von Otter, Institutet för arbetslivsforskning, Stockholm
Agneta Stark, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00

forts. Session 3: Välfärdens aktörer
Kommentarer: I gränssnittet mellan privat och oflentligt —om socialt arbete och
frivilliga insatser
Inger Koch-Nielsen, Socialforskningsinstituttet, København
Håkon Lorentzen, Institutt for samfunnsforskning, København
Avslutande diskussion
- om kunskapsutveckling och social förändring

15.00

Mötet avslutas

workandfamilyLife

Travail

9‘
GrandHotelSaltsjöbaden,
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familiale

llork andfamilylife

-

lravail

Work

Reconciling
—

Contradictions

and Family Life
and Partnerships

Monday, 19 June 1995
09.00-09.30

Registration and coffee

Opening session
chalrperson:MsGun-BrittAndersson.
Under-Secretary
of statefor socialSecurityS
09.30-09.45

Welcome address
MinisterofSocialSecurity
MsAnnaHedborg,
andFamilyAffairsS

Developing policies for reconciling
work and family life

Concilier
travail et vie familiale
contradictions
et partenariats
—
Lundi
1995
09.00-09.30

Enregistrement et accueil

Séance d’ouverture
Présldence:
MmeGun-BritAndersson,
Socmalred’Etataupresdu Mlnlstrede sécuritesocialaS
09.30-09.45

Accueil de bienvenue
MmeAnnaHedborg,
Ministrede Sécurile
socialeet desAffairesfamiliales
S

Politiques de conciliation dans Ie domaine du
travaiI et vie famiIaIe"
09.45-10.05

The Case of Sweden
SwedishNational
MsBirgitArve-Peres,
Committee
ontheInternational
YearoftheFamilyS

Objectifs et réalisations de
Commission des Communautés
européennes
M.TerenceStewart.Commission
des
DG V
Communautés
européennes

10.05-10.25

Le cas de Suéde
MmeBirgitArve-Peres,
ComitéSuédoispour
lAnneelntemationale
de FamilleS

Coffee break

10.25-11.00

Pause café

09.45-10.05

Aims and achievements of the
European Commission
forthe
MrTerenceStewart,Commission
Communities
DG V
European

10.05-10.25

10.25-11.00

familiale

Policy
means

and
measures
of implementation

Services
chairperson:MsMarinaMauroPiazza.
Network"Familiesa Work I

Mesures
dispositifs

politiques
et
mis en place

Les sen/ices
Presldonce:
MmeMarinaMauroPl :r
ReseauFamllles Workl

11.00-11.20

Child care
and
MrPeterMoss.Network
onchildcare
employment
and
othermeasures
to reconcile
of menandwomen
familyresponsibilities

11.00-11.20

Garde denfants et services daccuei|
M.PeterMoss,RéseauGardedenfantset
visanta concilierles
autresmasures
responsabilités
professionnelles
et familiales

11.20-11.40

Close-to-home services:
new sources of employment
of
Lebrun,Commissionthe
MrJean-Francois
Communities
European

11.20-11.40

Les emplois familiaux: de nouveaux
glsements demploi
M.Jean-Francois
Lebrun.Commission
des
Communautés
européennes

11.40-12.00

The Contradiolionsof ServiceVouchers
VieFeminine
B
MsMaryMalewez.

11.40-12.00

12.00-12.20

Services for social integration
- the Scandinavian approach
European
Observatory
MsUllaBjomberg.
on
NationalFamilyPoliciesS

Les contradictions des cheques
services
MmeMaryMalewez.
VieFeminine
B

12.00-12.20

Lapproche Scandinave
—accueil et integration
MmeUllaBjömberg,
Observatoire
des
politiques
familiales
S

12.20-13.00

Débat

12.20-13.00

Discussion

Ö
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rq-zo/bm;

workandfamilyLife

i

Lunch

13.00-14.30

lravailctvic familialc

13.00-14.30

Le temps
Présidence:
M. MiguelYaguez,
RéseauFamilles WorkE

Flexi-time
Chairperson:Mr MiguelYagez,
Network"Familles Work"E
14.30-14.50

Parental Leave: Why dont men make
use of their rights
CNRSF
MsJeanneFagnani,

14.50-15.10

Part-time work:
in theNetherlands
—TheSituation
Passchier,
MsCatalene
ofTradeUnionsFNV
DutchConfederation

Dejeuner

14.30-14.50

Le congé parental: Pourquoi les
hommes hesitent-ils á utiliser leurs
droits
CNRSF
MmeJeanneFagnani,

14.50-15.10

Le temps partiel:
enHallands
- Lasituation
Passchier,
MmeCatalene
ofTradeUnionsFNV
DutchConfederation
- Réglementertempspartielauniveau
delUnioneuropéenne
des
Commission
M.JohanTen Geuzendam,
européennes
Communautés

part-timeworkat European
- Regulating
Unionlevel.
of
Commission
MrJohanTenGeuzendam.
Communities
theEuropean
15.10-15.40

Coffee break

15.10-15.40

15.40-16.00

Job-sharing - the British experience
MsPamWalton,NewWaysto WorkUK

15.40-16.00

16.00-16.20

Timebudgets - Scandinavian
experienceswith regardto time policies
ofUppsala
S
University
MsElisabetNäsman,

16.20-17.30

Discussion

17.30

End of first day
the European Social
Evening:
Award ceremony
Innovation

18.30-19.00

Welcome Toast

19.00-19.15

The Network "Families Work"
and the Social Innovation Award
Commission
of
MsMicheleThozet-Teirlinck,
DG V
Communities
theEuropean

19.15-19.30

Distribution of prizes
Commission
ofthe
MrTerenceStewart.
DG V
Communities
European

19.30-20. 00 Press conference
MsCeciliaModig,Ministryof
Coordinator.
HealthandSocialAffairsS
20.00-22.00

Pause-cafe
Le travail a temps partage
- Iexperience britannique
MmePamWalton,NewWaysto WorkGB

16.00-16.20

Le capital temps
—experiences scandinaves:
S
Universite
dUppsala
Näsman,
MmeElisabet

16.20-17.30

Debat

17.30

Fin de

premiere journee

de remise du prix
Soirée: Cérémonie
sociale
européenne
de |’innovation
18.30-19.00

Accueil et vin d’honneur

19.00-19.15

Le réseau Familles Travail et
prix Europeen de l’|nnovation Sociale
Commission
Thozet-Teirlinck,
MmeMichele
DG V
europeennes
desCommunautés

19.15-19.30

Remise du Prix
des
M.TerenceStewart.Commission
DG V
europeennes
Communautes

19.30-20.00

Conference de presse
MmeCeciliaModig.Ministers
Coordination:
desAffairesSocialesS

20.00-22.00

Diner

Dinner

Ö
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iq-zo/biqqg
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iravailetvie familiale

Tuesday, 20 June 1995

Policy
means

Mardi 20 juin 1995

Continuation
of
and
measures
of implementation

Flexi-place
Chairperson:ProfessorLoukiaMoussourou,
Observatoryon famililypoliciesG

Mesures
dispositifs

Suitedes
politiques
et
mis en place

L espace
Présidence:
Mmele ProfesseurLoukiaMoussourou,
Observatolre
des politiquesfamllialesG

09.00-09.20

Experience with teleworking
MsC.C.deBruin,DigitalEquipment
NL

09.00-09.20

Expérience de télétravail
MmeC.C.deBruin,DigitalEquipment
NL

09.20-09.40

Preserving family and personal space
MrJean-Claude
Kaufmann,
CNRSF

09.20-09.40

09.40-10.30

Discussion

La préservation de iespace familial et
personnel
M.Jean-Claude
Kaufmann,
CNRSF

10.30-11.00

Coffee break

09.40-10.30

Débat

10.30-11.00

Pause-café

Models for tomorrow
chairperson:MsFrederiqueDeroure,
Network"Familiesa Work"DG V
11.00-12.00

12.00-12.15

Presentation of initiatives
the
prize-winners of the European Social
Innovation Prize

On the treshold of Europe
- comments and reflections
MsAgnetaStark,University
ofStockholm
S

12.35-12.50

11.00-12.00

Presentation des initiatives prises par
les lauréats du Prix européen de
|’|nnovation Sociale

12.00-12.15

Questions de

Questions from the floor

Conclusions
and recommendations
Chairperson:MsAnnaHedborg
Ministerof SocialSecurityandFamilyAffairsS
12.15-12.35

Modéles pour demain
Présidence:
MmeFrederiqueDeroure,
RéseauFamilies TravailDG V

Strategies for future action
- European comments
MrLucienBouis,Confederation
ofFamily
OrganizationstheEuropean
Community
COFACE

12.50-13.00

What conclusions for the Commission
MsMicheleThozel-Teirlinck,
Commission
of
theEuropean
Communities
DG V

13.00

Closure

13.15-14.30

Lunch

Ö

Saltsjöbaden,
iq-2o/biqqg

salie

Séance de clöture:
Conclusions
et recommendations
Présidence:MmeAnnaHedborg,
Ministrede Socuritésoclaleet dela FamllleS
12.15-12.35 Au seuil de IEurope
- réflexions et commentaires
MmeAgnetaStark.Université
deStockholm
S
12.35-12.50

Quelles strategies pour les families
d’Europe
M.LucienBouis,Confederation
des
Organisations
Familiales
desCommunautés
Européennes
COFACE

12.50-13.00

La Commission européenne
- quelles conclusions
MmeMicheleThozet—Teirlinck,
Commission
desCommunautés
européennes
DG V

13.00

Clöture du Séminaire

13.15-14.30

Dejeuner

Ö
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Förteckning

beviljats

över

projekt

utvecklingsmedel

som

Projekt
som

fått

stöd

familjeåret
under det Internationella
FUB - aktiviteter
information, främst om
Sjdte: Projektet innebär utvecklingsverksamhet,
samt utbildning av
LSS, lag om stöd och service till funktionshindrade
projekt om rättsFUB:s
30 rättsombud över hela landet, inom ramen för
med flerhandiföräldrar
för
konferens
trygghet. Dessutom ingår en riktad
familjeåret.
under
aktivitetema
kappade barn i de planerade
Samarbetsparter är Studieförbundet Vuxenskolan samt International
League of Societies för Persons with Mental Handicap ILSMH
Projekt nr A002
Huvudman: Riksförbundet FUB
Grethe Holmgaard,
Kontaktperson:

telefon: 08-678 81 33

1994
Video Olympiaden
Den Andra Lokal-TV
Syfte: Det lokala mediearbetet är en del i en process som innebär utvidgad
yttrandefrihet för individen och ett främjande av lokal och global demokrati. Vi bygger upp ett nätverk som fungerar som inspiration för lokala
medieproducenter och medieorganisationer världen över. Samarbetsparter
TV-akademi samt Sveriär Mediecenter KURT i Danmark, Oslo Film og
Förbund.
Lokal-TV
ges
Projekt nr A004
Huvudman: Sambandet
Kontaktperson: Ted Weisberg, tel 08-20 66 62
MÅPS
projekt med Söndagsförälder
Mångkulturellt
kommunens
och
organisation
ideell
mellan
Syfte: Att i samarbete
ofta med
familjer,
splittrade
fånga
verksamhet
familjerättsliga
upp
för att främja umgänget mellan barn och föräldrar.
invandrarbakgrund,
Öka och sprida kunskap om barns behov av och rätt till båda sina föräldföräldrar och invandrarföräldar genom
rar. Bygga broar mellan svenska
infonnations- och gruppverksamhet.
Projekt nr A012
Huvudman: Föreningen Söndagsförälder och Familjerättsbyrån
Kontaktperson: Gunnel Sandblom, tel 040-23 57 60

i Malmö

Barn är oskiljbara
Syfte: Att möta, undersöka och beskriva barns behov när föräldrarna
befinner sig i samlevnadskris.
Projekt nr A013
i Kristianstad
Huvudman: Familjerådgivningen
Kontaktperson: Kerstin Lönn, tel 044-12 00 44

Izvor
Källan
Syfte: Steg
Att initiera, organisera och genomföra olika aktiviteter för
att underlätta bosniska flyktingfamiljers
integrering i det svenska samhället. Steg 2: Att i samarbete med andra frivilligorganisationer
samt offentlig huvudman kommun och landsting bidra till att stödja särskilt utsatta
bosniska och andra flyktingfamiljer
i deras fortsatta liv i det nya landet.
Projektet sker i samverkan med Höganäs Röda Korset, Rädda Barnen,
Hyresgästföreningen,
idrottsföreningar, politiska föreningar, flyktingmottagningen, BoUnämnden, KomVux, familjerådgivningen,
Hälso- och
sjukvård, m. fl.
Projekt nr A014
Huvudman: Internationella Kvinnoförbundet
Kontaktperson: Rajna Simonovska-Habic, tel 013-10 56 47
Plastmormor
Syfte: Att belysa familjesituationen
i Sverige idag och se hur vår organisation bestående av medelålders och äldre kvinnor i
monnors- och farmorsegenskapen kan hjälpa de yngre ofta hårt belastade kvinnorna med barn
och yrkesverksamhet utanför hemmet. Plastmorrnor/farmor
alltså ställföreträdande mor/farmor kommer att diskuteras.
Projekt nr A 01 7
Huvudman: Husmodersförbundet
Hem och samhälle
Kontaktperson: Margit Strandberg, tel 08-91 70 06
Utvärdering
av Samtalsgrupper
Syfte: Att kvantifiera effekten av krisstöd i form
av samtalsgrupp i Stockholm, samarbete med Gunnar Öberg.
Projekt nr A018
Huvudman: Mansjouren i Stockholm
Kontaktperson: Hans-Erik Jonsson, tel 08-30 30 20
1994 också den homosexuella familjens år
Syfte: Konferens till stöd för den utsatta homosexuella familjen:
mammor, pappor, medmammor, syskon samt övrig familj. Samarbetsparter år
Stockholm RFSU samt de övriga nordiska förbunden för homosexuella.
Projekt nr A019
Huvudman: RFSL
Kontaktperson: Eva Ahlberg, tel 08-736 02 13
Indigenous Forum -94
Syfle: Att informera om olika aspekter av urbefolkningamas
situation i
dagens mångkulturella samhälle i hela världen. En
aspekterna
är flirav
ändringen av familjens roll under påverkan
av det mångkulturella samhället. Detta genomförs i form av;
1 internationell konferens i Arvidsjaur 8-13 augusti
2 helgseminarium i Stockholm efter konferensen
3 fönnedling till organisationer/institutioner
i övriga landet.
Samarbetsparter är Stiftelsen Sita Sameland för lokala
arrangemang i
Arvidsjaur,
Amerika 501 Urspmngsfolkens Rätt, Samerådet, svenska
—
sektionen för rådgivning
Projekt nr A021

Huvudman: Föreningen Fjärde Världen
Kontaktperson: Talis Brands, tel 08-84 49 15

i
l

Barn går inte i repris
Syfte: Att utveckla metoder och pröva nya arbetssätt för samverkan mellan skola och hem kring moral, etik, samlevnad, självkänsla och demokrati. Projektgrupp
samt workshop. Samarbetsparter är Sveriges
i Norden.
Förening
Skolkuratorers
samt Action hearing-föreningen
Projekt nr A023
Huvudman: Riksförbundet Hem och Skola
Kontaktperson: Britta Blanck, tel 08-84 03 15
Kartläggning
av nyblivna pappors attityder till föräldrautbildning
och föräldraledighet
Syfte: Projektet syftar till att främja ett jämställt föräldraskap genom att
studera och analysera de faktorer av betydelse för nyblivna pappors föratt bli
äldraledighet. Projektet syftar även till att få föräldrautbildningen
Samarbetsparter
pappaledighet.
är
fler
till
incitament
ut
att
ett
pappor tar
i Göteborg.
Mödrahälsovården
i Göteborg samt Folkhälsosekreteriatet
Projekt nr A024
Huvudman: Bamhälsovården, Samhällsmedicinska
Kontaktperson: Magnus Borres, tel 031-29 90 05

Enheten i Göteborg

Den Enastående mamman
Syfte: Att dokumentera synliggöra och sprida kunskap om kvinnan som
väntar barn utan stöd från mannen. Verksamhet: Föräldragrupper
för ensamstående gravida kvinnor. Kontakt kommer
självhjälpsgrupper
Anonyma föräldrar för samarbete.
Rädda
Barnen
med
att tas
Projekt nr A028
Huvudman: Göteborgs sjukvård, Primärvård Centrum-Väster
Kontaktperson: Birgit Alexandersson, tel 031-24 39 45
i separerade familjer/Styvfamiljer
Svårigheter och möjligheter
möjligheter för allmänheten att
erbjuda
och
Syfte: Att sprida kunskap
diskussion
för
professionella
om de separerade möta
gemensam
ombildade familjemas situation i en tid av samhällskris. Samarbetsparter
är inom landstinget: Centrala Mödra- barnhälsovården, Barn- och
kliniken samt Familjekliniken, Vuxenpsykiatriska
ungdomspsykiatriska
rådgivningen. Inom Östersunds kommun: Socialtjänsten, Familjerättsavd.
och Bamomsorgen.
Projekt nr A045
familjeterapitörening
Huvudman: Jämtland-Härjedalens
37 35
Swedin
063-15
Kontaktperson: Göran
familjen idag
Hur mår den sverigefinska
Syfte: Projektets syfte är att genom olika aktiviteter, diskussioner m m
förebygga skilsmässa/separationer och utslagning bland sverigefinska
familjer och mångkulturella familjer med en förälder med finsk/sverigefinsk bakgrund. Samarbete med finskspråkiga familjerådgivare hos kompersonal hos PBU,
muner, landsting och kyrkan, med ñnsktalande
arbetsförmedlare.
socialsekreterare och finsktalande
Projekt nr A052

Huvudman: Sverigefmska Riksförbundet
Kontaktperson: Helena Kivisaari, tel 08-615 83 40
Kärlekens Hus
Syfte: Att lättfattligt beskriva den utvecklingsprocess eller de stadier
som
ett parförhållande har att gå igenom. Visa vilka uppgifter och problemställningar vi alla har att tackla i förhållandets olika faser och vilka stickspår som finns. När man ser vari problemen består och förstår de
mekanismer som lett dit finns också en reell möjlighet till förändring.
Projekt nr A075
Huvudman: TBV Göteborg
Kontaktperson: Ingrid Lundin, tel 031-17 39 20
Samverkan mot familjevåld
i mindre kommuner
Syfte: Att genom samverkan med andra ideella organisationer och
myndigheter hitta en samarbetsform för en mindre kommun när det gäller att
förebygga och handlägga våld inom familjen. Att hitta en sarnverkansform som tar hänsyn till barnens behov av att få till stånd en förändring
inom en kort tidsperiod, samt föräldrarnas skifav familjeförhållandena
tande behov av stöd och en säker handläggning. Att framställa ett informations- och studiematerial som kan användas av andra mindre
kommuner i Sverige.
Projekt nr A079
Huvudman: Kvinnojouren Vändpunkten
Kontaktperson: Susanne Bredinger, tel 0650-122 85
Mammor och pappor, döttrar och söner i skolan
Syfte: Att stärka flickors och pojkars självkänsla, utveckla samarbetet
mellan föräldrar och ungdomar, öka mammors respektive pappors delaktighet i tonårsbamens tillvaro.
Projekt nr A081
Huvudman: Stiftelsen Kvinnoforum
Kontaktperson: Lotta Gröndahl, tel 08-23 88 65
Skapa broar mellan invandrarkvinnor
via föräldragrupper
Syfte: Att skapa broar mellan invandrarkvinnor,
stimulera utbyte av kulturella kunskaper och erfarenheter, skapa möjligheter för kvinnorna att
mobilisera sina egna resurser för att hantera problem och svårigheter de
möter vid integrering i det svenska samhället.
Projekt nr A082
Huvudman: Stiftelsen Kvinnoforum
Kontaktperson: Hilda Gonzalez, tel 08-23 88 65
Att stärka unga adopterades identitet och vuxenroller
Syfte: Projektet handlar om en utställning för allmänheten om att leva i
en
familj med ursprung i flera kulturer. Folkens museum
etnografiska ska
kontaktas för ev samarbete.
Projekt nr A058
Huvudman: Adoptionscentrum
Kontaktperson: Eva Hedén, tel 08-627 44 00
Familjen

i centrum

till bam med utvecklingsstörning.
Att
Syfte: Att stärka familjer/anhöriga
bygga upp nätverksgrupper och producera en videofilm. Samarbetspart är
Riksförbundet
FUB för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.
Projekt nr A 067
Huvudman: Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson:
Eva Larsson, tel 08-550 342 00

l
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med betoning på pappans roll
Tidizgbehandling
av spädbarnsfamiljer
Syfte: Att åstadkomma en känslomässig bindning mellan det lilla barnet
och pappan, en bindning som är varaktig över tid. Att pappan hittar sin
egen fungerande papparoll och att den fungerar även i förhållande till
modem. Att effekten av projektet kan bli att papporna startar en ideell
förening vars syfte är att erbjuda råd och stöd.
Projekt nr A 069
Huvudman: Norrköpings kommun, Socialförvaltningen
Kontaktperson: Rita Hallström, tel 011-15 00 00
Familjeåret
1994 i Sverige - en serie radioprogram
Syfte: Att dokumentera svenska insatser under FN:s familjeår genom
reportage, intervjuer och samtal med aktörer inom olika projekt, symposier, konferenser, studier och forskning samt erfarenhetsåterföring och
debatter.
Projekt nr A074
Huvudman: Radio Q
Kontaktperson: Eva Kaijser, tel 08-21 22 07
i Stenungsunds kommun
FN:s Barnkonvention
Syfte: Genomföra en kartläggning av hur utsatta barngrupper prioriteras
kommunen, samt hur Stenungsunds kommun lever upp till Barnkonventionens intentioner.
Projekt nr B 98
Huvudman: Stenungsunds kommun
Christina Engström, tel 0303-682 79
Kontaktperson:
Skolan och omvärlden
Syfte: Att genom samverkan mellan skola, skolbarnsomsorg
sorg få barn och åldringar att nänna sig varandra. Ta tillvara
generationens kunskaper om hur man levde förr samt bidra
förståelse för de olika gruppemas särskilda behov och krav
gemensamma intresseområden.
Projekt nr B 101
Huvudman: Bodens kommun
Kontaktperson: Ewa Nyström, tel 0921-523 75

i

och äldreomden äldre
till en ökad
och att hitta

för högstadiet och gymnasiet
Samlevnadsmaterial
Syfite: Förebyggande familjerådgivning
genom att lära ut lite av "Samlevnadens ABC till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Ungdomar
i en föräldraroll och kunna möta sina
söker vuxenrollen, de skall växa
små barns behov utan att förlora parrelationen. Alltför lite av
familjerådgivningens
och bampsykiatrins baskunskaper har hittills blivit
dokumenterade och använda i undervisning. Projektet syftar till ett undervisningsmaterial
som utgår ifrån ungdomarnas livssituation och ger dem

kunskaper som är användbara när de ska relatera till en partner och till
egna och andras bam. Materialet insamlas delvis genom intervjuer med
erfarna familjerådgivare
både ungdomar och yrkesoch testas
verksamma fore publicering.
Projekt nr B 106
Huvudman: KLF R Kommunaloch landstingsanställda familjerådgivare.
Kontaktperson: Marie Eenfeldt, tel 0498-21 36 87
Distansutbildning
för adoptivföräldrar
Syfte: Att
ett pedagogiskt sätt och för de blivande adoptivföräldrama
ekonomiskt fördelaktigt sätt kunna förmedla information och kunskaper
via distansutbildning.
Projekt nr B 114
for Internationella Adoptioner
Huvudman: Familjeföreningen
Kontaktperson: Maud Zackrisson, tel 031-28 51 52
för personer med funktionsSeminarium
om rätten till föräldraskap
hinder - stöd, resurser, hinder
SyftexAtt öka kunskapen om hur rättssäkerheten och samhällets stödinsatser för föräldrar med funktionshinder kan förbättras. Teman under
seminariet kommer att vara stödinsatser från samhället, praktiska problem
och lösningar, rättsliga aspekter, utländska erfarenheter, samt frågor om
hur rättsäkerheten och samhällets stödinsatser för föräldrar med funktionshinder kan förbättras.
Projekt nr B 116
Huvudman: Handikappombudsmannen
Kontaktperson: Inger Claesson Wästberg, tel 08-20 17 70
Invandrarfamiljen

som resurs i skolan

Syfte:Att samla kunskap, väcka och tillvarata engagemang samt stimulera
till utvecklande av praktiska lösningar beträffande utomnordiska
invandrarelevers situation i den svenska grundskolan och skolans interaktion med familjerna. Att motivera invandrarorganisationer
till aktivt samarbete med skolan. Kartläggning enkät och intervjuer.
Projekt nr B 118
Huvudman: Västmanlands FN-distrikt
Kontaktperson: Birgitta Altan, tel 0223-300 26
Kvinnogrupp
—kvinnor med fiyktingbakgrund
Syfte: Att utveckla metoder for att hjälpa flyktingkvinnor
genom gruppverksamhet; att genom att få kontakt med känslor och tankar i sitt inre nå
ut till andra och skapa kanaler ut till samhället. Målet är att dessa kvinnor,
som överlevt tortyr och massivt organiserat våld och förtryck, ska kunna
återta sina möjligheter att fungera bättre i familjen och samhället.
Projekt nr B 121
Huvudman: Röda Korsets center för torterade flyktingar
Kontaktperson: Kerstin Envall Ryman, tel 08-791 15 00
Familjearbete
i flyktingfamiljer
som återförenas i exil
Syfte: Att utveckla och beskriva metoder och vägar i familjearbetet vid
familjeåterförening
i exillandet. Syftet är att underlätta återföreningen

efter flera års separation, där någon/några i familjen suttit i fängelse/varit
utsatt for tortyr och därefter flytt till ett liv i exil.
Projekt nr B 122
Huvudman: Röda Korsets center for torterade flyktingar
Kontaktperson:
Kerstin Envall Ryman, tel 08-791 15 00
Familjesplittring
invandrarmannens
perspektiv
- ur
Syfte: Projektets syfte är att genom en deskriptiv studie med djupintervjuer av invandrarmän få deras syn
familjesplittring,
relationer till
kvinnan och barnen, samt inblandade svenska myndigheter. Studien skall
leda fram till att ta till vara invandrarmännens synpunkter och eventuella
förslag till åtgärder för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja dessa
män.
Projekt nr B 123
Huvudman: Växjö kommun, Familjerätten
Kontaktperson:
Sune Carlson, tel 0470-430 32
Projektet Aktivitet
- ansvar
.Sj/fier Skapa förutsättningar för kontakter mellan skilda generationer och
etniska grupper samt öka möjligheterna för integration av invandrare.
Skapa förutsättningar for de boende att identifiera sig med området genom uppsökande och aktiverande verksamhet med syfte att tillgodose
behovet av åldersintegrerad verksamhet, av områdesidentitet och av att
integrera invandrarna i områdets verksamheter.
Projekt nr B 126
Huvudman: Söderkulla Fritids- och kulturtörening
Kontaktperson: Kurt Sjöström, tel 040-92 76 80
samarbetsprojekt
MansForum-Barnhälsovården
i Örebro Läns
Landsting
.Syfte- Syftet är att starta ett samarbetsprojekt mellan MansForum,
mansjouren i Örebro och bamhälsovården i Örebro Läns Landsting. Projektet är tänkt för nyblivna föräldrar inom ordinarie
föräldragruppsverksamhet.
Mål är bl.a. att stärka både kvinnor och män i
sina föräldraroller,
skapa intresse och kunskap kring frågor som rör ett
aktivt och jämställt föräldraskap, att ha tillgång till en manlig resursperson samt att ge möjligheter till fördjupade kunskaper om kvinnors och
mäns känslor och relationer i samband med sitt föräldraskap.
Projekt nr B 132
Huvudman: Mansforum Örebro
Kontaktperson:

Henrik Alderin,

tel 019-611

17 10

Familjen efter kriget
Syfte: Att hos personal inom barnhälsovård, barnomsorg och lågstadium
skapa en beredskap att på bästa möjliga sätt kunna möta familjer med
krigsupplevelser.
En konferens för tillförande av kunskap om vad familjemedlemmar i krig drabbas av, vad som händer efter krig och hur man
Samarbete i egen
tar tillvara människors egna överlevnadsmöjligheter.
verksamhet. Seminarium för fördjupning.
Projekt nr B 133
Huvudman: Svenska Omep-kommittén
Kontaktperson: Kerstin Bäckström, tel 08-570 207 07

Familjen i ett lokalt miljönätverk
Syfte: Stärka familjens roll som fokus för ändring av miljöbeteende och
och inneAnsatsen bygger på studiecirkeltraditionen
konsumtionsvanor.
fattar uppbyggnad av stödnätverk inom ett bostadsområde samt ett
rapportsystem som gör att varje deltagande hushåll får uppleva sig själv
som en liten men meningsfull pusselbit i en stor förändringsprocess.
Projekt nr B 134
Huvudman: Svenska institutet för sociala uppfinningar
Kontaktperson: Alexander Mehlmarm, tel 08-772 45 87
Familjerättsprojektet
i Värmdö
Projekt nr B 135
Huvudman: Värmdö kommun, Familjerätten
Kontaktperson: Gösta Emtestam, tel 08-570 382 77
Syfte: Att genom en empirisk undersökning kartlägga vad som hindrar
vissa föräldrar som inte lever tillsammans från att få ett fungerande umutveckla metoder
gänge med sitt bam; att utifrån undersökningsresultatet
hindren.
förbi
kommer
som
Projekt nr B 134
Huvudman: Svenska institutet för sociala uppfinningar
Kontaktperson: Alexander Mehlmarm, tel 08-772 45 87
Omsorg och sorg i den nya familjen
Syfte: Ge ett underlag för diskussion om barnens situation i den nya
speciellt i samband med förlust av någon anhörig. Spridning
familjen,
informationsskrift.
Projekt nr B 136
Huvudman: Rädda Barnen
Kontaktperson: Karin Edenhammar, tel 08-698 90 00

av

i Stockholm
Khadidja-center
Syfte: Att stödja muslimska flyktingfamiljer
att fungera som muslimska
till kvinnan/hustrun i fainformation
stöd
och
familjer i Sverige genom
miljen. Öppen verksamhet med the/kaffe, studiebesök, rådgivnings- och
inforrnationsverksamhet.
Projekt nr B 13 7
Huvudman: Sociala missionen
Kontaktperson: Inger-Joharme Larsson, tel 08-702 92 20
Barn söker sina pappor
Syfle: Projektet syftar till att genom uppsökande verksamhet förmedla
kontakt mellan barn och fäder, där kontakten varit bruten under lång tid
eller där fädema inte vill träffa sina bam.
Projekt n B 141
Stiftelsen Barnets Bästa
Kontaktp rson: Jan Hultman, tel 040-22 50 20

Projekt

Förebyggande verksamhet för muslimska kvinnor
Syfte: Att ge muslimska kvinnor möjlighet att skapa sociala nätverk i
Sverige, bryta deras isolering, ge dem möjlighet att lära sig svenska samt
att ge deras barn en chans till lek och utveckling samt träning i svenska

språket genom svenskundervisning,
kurser, informationsträffar.
Projekt nr B 144
Malmö
Huvudman: Östra socialförvaltningen,
Britt-Marie Karaschin, tel 040-34 54 32
Kontaktperson:
Barn går inte i repris - etapp 2 etapp 1 se A023
Syfte: Att utveckla metoder och pröva nya arbetssätt för samverkan mellan skola och hem kring moral, etik, samlevnad, självkänsla och demokrati.
Projekt nr B I 45
Huvudman: Riksförbundet Hem och Skola
Britta Blanck, tel 08-84 03 15
Kontaktperson:

i
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samhället
Familjen som grund för det mångkulturella
Syfte: Kortsiktigt: att bryta isolering genom att främja umgänget mellan
svenska och invandrare på familjenivå. Långsiktigt: att genom
interkulturellt
utbyte på familjenivå mellan svenskar och invandrare bidra
till en positiv övergång till ett mångkulturellt samhälle i Sverige. Utveckla metoder för interkulturell kommunikation
som kan berika livet för
alla invånare, oavsett deras nationella/kulturella
ursprung.
Projekt nr B I 49
Huvudman: Mäster Olofsgården
Claudio Aguirre-Bianchi,
tel 08-10 20 19
Kontaktperson:
och samliv
I fäders spår - män skriver om barn, familjeliv
Syfte: Att i skrift dokumentera småbamspappors upplevelser och erfarenheter av bam, familjeliv och samliv. Att utifrån detta material ge ut en
och övrig
bok som kan användas i fortsatt pappagruppsverksamhet
föräldrautbildning
m m.
Projekt nr B I 62
i Jämtlands län
Huvudman: Föreningsarkivet
Catarina Lundström, tel 063-10 17 19
Kontaktperson:
Tjejer i kylan
Syfte: Att hjälpa utsatta unga kvinnor samt försöka ingjuta framtidstro i
deras liv. Genom uppsökande verksamhet hitta unga kvinnor som lever
tillsammans med män som agerar i utkanten av lagens råmärken. Dessa
unga kvinnor har ingen möjlighet att ta sig ur den destruktiva miljön med
droger, misshandel, förnedring och andra övergrepp. Fyrisgårdens Tjejcentrum vill synliggöra problematiken och erbjuda alternativa verksamheter för att minska de negativa krafter som gör att unga kvinnor utsätts
och bryts ner.
Projekt nr B 165
Huvudman: Fyrisgården, Uppsala hemgård
Kontaktperson:
Margot Karlsson, tel 018-23 87 44
Kvinnogemenskap
Syfte: Att genom uppsökande verksamhet och olika aktiviteter stödja och
integrera nyanlända flyktingbarn och ungdomar i det svenska samhället,
stärka deras självförtroende,
lära dem de svenska spelreglerna samt skapa
goda relationer mellan flyktingbarn och ungdomar och svenskar.
Projekt nr B 180

Huvudman: Arabisk svensk kvinnoförening
ASK
Kontaktperson: Merieme Yassir, tel 08-660 00 55
Familjens nätverk
Syfte: Stimulera forskningsansatser inom området familjers nätverk kring
bam med funktionshinder.
Ge vägledning för vilka metoder och insatser
för
förebygga
störningar när en familj får ett barn
kan
användas
att
som
med funktionshinder.
Projekt nr B 193
samarbetsorgan
Huvudman: Handikappförbundens
Kontaktperson: Inger Ödlund, tel 08-616 08 00
N INN I - att synliggöra det osynliga
Syfte: Att utveckla effektivare arbetsmetoder för att fånga upp problematiken i familjer med missbruksproblem. Att stödja och stärka dessa familjer
olika sätt.
Projekt nr B 195
Huvudman: PBU Östra distriktet
Kontaktperson: Lars Solling, tel 0500-47 82 61
När barn får barn
Syfte: Skapa nätverk för unga mammor, stärka föräldraskap och familjestattitydbearbetning och kunskapsövning.
abilitet. Metodutveckling,
Projekt nr B I 97
Huvudman: Kvinnoforum
Kontaktperson: Eva Nilsson, tel 08-23 88 65
Lek för synskadade
Syfte: Att pröva lämpliga lekar för familjer med en eller flera synskadade
sprida kunskap om dessa lekar till familjerna, för att
familjemedlemmar,
de genom leken ska finna samhörighet med varandra.
Projekt nr B 202
Huvudman: Synskadades riksförbund
Kontaktperson: Eva Björk, tel 08-39 90 00
The Ugandan Womens Action Group in Sweden for Aids Orphans
Syfte: Att mobilisera och organisera alla ugandier, främst kvinnor, mödrar
bland våra ungoch fäder i Göteborg, i syfte att öka AIDS-medvetandet
domar och vuxna, i Sverige och i Uganda, beträffande spridning och
förebyggande av sjukdomen. Att organisera och skaffa medel, materiell
hjälp eller hjälp i form av inkomstbringande aktiviteter, donationer,
medlemsskap osv. för att bistå de behövande, och på grund av AIDS
föräldralösa barnen i Uganda.
Projekt nr B 209
Huvudman: Uganda Womens Action Group
Kontaktperson: Jane Kobusingye Lyle, tel 031-46 68 35
komplettering
till projekt A085
Barns rätt till 2 föräldrar
Syfte: Tilläggsanslag
Projekt nr B 210
Huvudman: Barns rätt till 2 föräldrar
Kontaktperson: Leif Andersson, tel 0502-104 56
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Brobyggarna
Syfte: Ett treårigt projekt som genom möten, utmaningar och ansvar,
lägerverksamhet och utbyten i Sverige och internationellt vill hjälpa pojkar och unga män
i vuxenvärlden.
Projekt nr B 213
Huvudman: Fryshuset
Kontaktperson:
Joakim Langer, tel 08-714 52 40
Spädbarnsverksamheten
Maskan utvärdering
Syfte: Utvärdering av behandlingsresultataten
på Spädbamsverksamheten
Maskan och en granskning av arbetsmetoder i syfte att lyfta fram det
verksamma i metodiken.
Projekt nr B 216
Huvudman: Stockholms Läns Landsting, Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Anna Skagerberg, tel 08-642 47 10
Tjejer i Europa
Syfle: Att genom en film dokumentera och delta i ett projekt kring
invandrartjejers identitet och självkänsla, där deltagarna fått möjlighet att
utbyta erfarenheter och uttrycka sig på olika sätt. Tjejer i flera invandrargrupper lever med en ständig inre konflikt, där livet i skolan, med
klasskamratema och livet hemma utgör två världar med olika norm- och
värdesystem. Det saknas filmer om invandrartjejers verklighet, deras
vardag, tankar och drömmar, eftersom filmer om invandrare ofiast konpojkar och män.
centrerar sig
Projekt nr B 218
Huvudman: Botkyrka kommun kulturenh.
Kontaktperson: Isak Benuamine, tel 08-630 630 40

Handläggningen
om

i
i
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ansökningar

utvecklingsstöd

Ansökningama har bedömts av en särskild beredningsgrupp, bestående av
ledamöter ur kommittén, med kommitténs huvudsekreterare som sammankallande. Beredningsgruppen träffades fyra gånger under beredningsarbetet
grundval av kriterier
igenom inkomna ansökningshandlingar
for att
sammanträdet.
som man enats om vid det första
För varje projekt utsågs en av ledamöterna att vara föredragande. De
yttrande till utomstående bedöflesta projekten skickades dessutom ut
detta sätt förville
Kommittén
myndigheter.
berörda
verk
och
vid
mare
säkra sig om att varje projekt dels fick en objektiv bedömning, dels bedömdes
i förhållande till pågående utvecklingsarbete inom ifrågavarande verksamhetsområden.
Granskningsarbetet i beredningsgruppen gick till så att gruppen först gick
igenom samtliga projekt och tog ställning till föreeslagna avslag från respektive föredragande. Därefter gjordes en genomgång för att granska konI vissa fall inhämtades kompletterande
sekvensen i bedömningarna.
med ledning av
infonnation. Därefter gjordes den slutliga prioriteringen,
nedanstående kriterier.

f

V

W

g
:
i
l

för
Kriterier
inkomna

bedömning
ansökningar

Famu-eárgkommiüéns

av

bere

Projektets syfte:
Är projektet relevant för:
målsättning
- familjeårets
- befintlig verksamhet
- den aktuella problembilden

ningsgrupp:

Ledamöter:
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Mona Danielson,
Socialdepartementet
Eva-Stina Hultinger,
Utbildningsdepartementet
Gun-Marie Pettersson,
Socialdepartementet
amy Thorstenson
Socialdepartementet
Ann zach,isonN"5s°n,
Arbetsmarknadsdepartementet

Förväntat resultat:
Blir resultaten bestående för:
- berörda famlller
- berörda verksamheter
t°m5låe"de
Dokumentation:
Sprids erfarenheter och resultat:
- inom den egna organisationen
— till andra berörda myndigheter och
organisationer
— till en bredare allmänhet

Adjungerade:
Göran Lindqvist,
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Barbara Martin Korpi,
Socla epa amentet

Organisation:
- finns tillräcklig kompetens i projektet
- är projektledningen känd sedan
tidigare
förtro- inger projektorganisationen
ende

sammankallande:
Birgit Arve-Pares,
Kommittén för FN:s familjeår
Sekreterare:
Anne-Louise Nilsson,
Kommittén för FN:s familjeår
K
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" är lldsplane" realistisk
- är posterna i budgeten motiverade
rimliga
- är föreslagna kostnader

Anvisningar
medel

för

till

sökande

av

utvecklingsverksamhet

Allmänt
Regeringen har den 2 december 1993 ställt särskilda medel ur Allmänna
arvsfonden till förfogande för Kommittén för FN:s familjeår för utvecklingsverksamhet i samband med internationella familjeâret. Vid fördelning
av dessa medel gäller de principer som redovisas i det följande.
områden
Prioriterade
Medel kan anvisas för nyskapande utvecklingsarbete och initiativ som anknyter till den svenska handlingsplanen för FN:s farniljeår. Utgångspunkt
för denna är den svenska familjepolitiken
och de mål som gäller för samhällets stöd till barnfamiljema.
Grundläggande mål i svensk familjepolitik
är att skapa goda uppväxtvillkor, främja ett jämställt föräldraskap, förebygga social utslagning samt
fostra barn och unga till demokrati. Ett viktigt mål är också att främja valfrihet och mångfald.
I den svenska handlingsplanen har Kommittén för FN:s familjeår pekat
ut vissa särskilt angelägna områden för det förebyggande arbetet. Dessa gäller
bl.a. familjer med osäkra arbetsvillkor, splittrade familjer, ungdomar som
söker vuxenroller, barn och familjer som lever imångkulturella
miljöer samt
familjer där föräldrarna på grund av fysiska, psykiska eller sociala handikapp sviktar i föräldrarollen.
Kommittén anser det vidare angeläget att uppmuntra initiativ som stärker samhörigheten mellan barn och föräldrar och utvecklar nätverken kring
det enskilda familjehushållet.
Av särskilt intresse är verksamheter där nya
arbetsformer prövas samt insatser som främjar kunskapsutveckling
och
erfarenhetsutbyte till förmån för bam och unga.
Medel kan inte anvisas för investeringar. Medel kan inte heller sökas för
redan pågående försöksverksamhet eller för uppgifter som åligger stat eller
kommun.
Vem kan ansöka om medel
Medel kan sökas av föreningar och andra organisationer som bedriver ideell verksamhet. Medel kan även, när särskilda skäl föreligger, sökas av offentlig huvudman.
Särskilda skäl kan vara att verksamheten utvecklar frivilliga och ideella
insatser i anslutning till offentlig verksamhet eller att en kommun i samverkan med en ideell organisation vill förnya eller utveckla sin verksamhet.
Med ideell verksamhet avses verksamhet som drivs utan eget vinstsyfte
och som enligt lagen 1947:576
om statlig inkomstskatt är befriad från
skyldighet att betala statlig inkomstskatt för inkomst av näringsverksamhet.
Stöd kan inte utgå till enskilda personer.
Ansökningsperioder
Ansökningar om stöd anvisade medel skall inges till kommitténs kansli
senast den I mars respektive den I oktober 1994.
Medel beviljas för högst ett år. Projekt som sträcker sig över längre tid än
ett år måste inge en ny ansökan till Allmänna arvsfonden efter det första året.

Ansökningsförfarande
Ansökan skall inges på särskilt formulär som kan rekvireras från kommitténs kansli.
skall omfatta:
Fullständiga ansökningshandlingar
ansökningsfonnulär,
a
b projektbeskrivning
som redovisar projektets syfie, hur man avser att
tillväga, tidsplanering och kostnader samt uppgifter om hur man avser
att dokumentera

verksamheten,

c senaste årsberättelse och stadgar för den organisation som står som
ansvarig huvudman,
d personuppgifter om den som har projektledaransvar yrkesbakgrund
och tidigare verksamhet,
e protokollsutdrag med uppgift om firmatecknare för organisationer,
f övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Ansökningshandlingar
skall inges med ett original undertecknat
samt tre
kopior. Handlingarna bör vara sorterade i fyra fullständiga exemplar, så att
de omedelbart kan skickas ut för bedömning.
in
lämnats
Vad händer efter det att ansökan
Ansökningama bedöms av en särskild beredningsgrupp, knuten till Kommittén för FN:s familjeår. Denna består av sakkunniga inom berörda verksamhetsområden. Även externa sakkunniga kan vid behov anlitas.
Beredningsgruppen lämnar förslag om prioritering av inkomna ansökningar till Kommittén för FN:s farniljeår, senast två månader efter ansökningsperiodens utgång. Kommittén beslutar därefter om fördelning av disponibla
medel samt underrättar de sökande i sådan tid att beviljade medel kan rekvireras senast tre månader efter ansökningstidens utgång.
I de fall då beviljandet av ekonomiskt stöd är förenad med särskilda villkor, t.ex. nedskärningar av viss del av verksamheten, krav på särskild utvärdering etc., tillställs mottagaren ett särskilt kontrakt för undertecknande
i samband med rekvisition av beviljade medel. I övriga fall gäller de generella bestämmelser om medelsanvändning och återrapportering till kommittén som meddelas i samband med beslutet om ekonomiskt stöd.
Redovisningsskyldighet
Sökande som beviljas medel ur Allmänna arvsfonden är skyldiga att senast
fyra månader efter projektperiodens utgång inge en ekonomisk redovisning.
Av denna skall framgå hur tilldelade medel har disponerats.
Bidragsmottagaren är även skyldig att senast fyra månader efter projektperiodens utgång inge en Verksamhetsrapport. Denna skall innehålla en reeventuella avvikelser från den
dovisning av projektets genomförande,
ursprungliga planen samt en värdering av resultat och vunna erfarenheter.
Likaså bör uppgifter lämnas om vilken dokumentation som finns tillgänglig om projektet samt vilka insatser som gjorts för att sprida information om
erfarenheter och resultat från projektet.
projektets karaktär kan kommittén i samband med beslutet
Beroende
om ekonomiskt stöd även föreskriva att en särskild utvärderingsrapport skall
inges. Tidpunkten härför anges då i varje enskilt fall.
och verksamhetsredovisningen
Anvisningar
för den ekonomiska
rapporten lämnas i samband med beslutet om medelstilldelning.
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Familjeåretsemblemföreställer
två sammanlänkadehjärtan under
ett öppet tak. Med ett oavslutat
pensledragsträcker det sig symboliskt mot framtiden.
Formgivareär schweiziska
CatherineLittasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetbör vändasig till
kommitténskansli.

ett

FN:s

Westerberg:
led i arbetet

for

fred

familjeår
och

demokrati

FN har utlyst 1994 till ett internationellt familjeår. Året har ett motto
som handlar om familjens roll i ett samhälle som eftersträvar demokrati: I familjen lägger vi grunden till ett demokratiskt samhälle.
Detta är ett budskap som förpliktigar. Det lägger ett ansvar på oss alla som
beslutsfattare, föräldrar och samhällsmedborgare, att tillsammans verka
för att barn och ungdomar får erfara att deras röst räknas, att män och
kvinnor kan fungera i ettjämställt partnerskap och att det finns ett samspel
mellan gemenskapeni det lilla nätverket och samhället i stort. Först då lär
sig barn demokratins grundprinciper och kan integrera dem i den egna
personligheten.
Det är samtidigt först när de vuxna är trygga i sin föräldraroll och har
tid och resurser att ägna barnen tillräcklig uppmärksamhet som de kan
förmedla detta budskap. Samhället måstedärför ha en beredskap att skapa
sådanaramar för familjelivet att den lilla familjeenheten kan fungera som en
förebild för samhället i stort.
Lika viktigt är att det inom familjen finns en öppenhetoch en delaktighet
i det omgivande samhället. Den kan vara svår att upprätthålla för familjer
som lever under press. I Sverige, men framför allt i många andra länder,
särskilt länder som hemsöks av ekonomiska kriser och väpnadekonflikter,
växer barn upp under omständigheter som utsätter familjelivet för svåra
påfrestningar. Familj eåretrymmer därför en uppfordran till forskarsamhället
att ge oss ökad kunskap om barns faktiska familjeförhållanden och insikter
om hur vardagen påverkas av samhällets villkor.
Familjeåret rymmer också en uppfordran till myndigheter och organisationer som arbetar långsiktigt med frågor som rör familjer i olika livssituationer att pröva nya vägar och nya metoder i det egna arbetet.
Regeringen har avsatt särskilda medel ur Allmänna arvsfonden för sådan
utvecklingsverksamhet i anslutning till familjeåret. Vi hoppas med dessa
kunnastödja initiativ somger viktiga bidrag till familjeåret och får bestående
verkningar efter det att familj eåret är till ända.
Inför familjeårets start inbjuder jag myndigheter och organisationer att
sluta upp kring handlingsplanen för Sveriges medverkan i familjeåret.
Kommittén för FN:s familjeår har fått i uppdrag att samordna de svenska
insatserna.Jag önskar kommittén, och alla er som vill samverka kring de
uppställda målen, varmt lycka till.

Bengt Westerberg,
Socialminister

Varför

familj

ett internationellt

eår

Under snart 50 år har FN arbetat fir att undanröja sociala missförhållanden som strider mot de mänskliga rättigheterna. FN har
bl. a. genom att proklamera särskilda år eller decennier riktat
uppmärksamheten mot situationen för kvinnor, barn, handikapi
pade, äldre, ungdomar och nu senast ursprungsbefolkningarna
olika delar av världen.
Familjeåret i FN
Familj erelationerspelarencentralroll
inomdeflesta
Detta
harunder senareår uppmärksammats
alltmer i FN:s globala arbete för socialafiamstegochutveckling. Familjeförhållandenfinns med somen viktig
dimensioni alla frågor som rör social
utveckling. Ett viktigt motiv för att
utlysa ett internationellt familjeår har
därför varit att åstadkommaen krañsamling för att öka kunskapernaoch
förståelsen av familjens roll i samhällsutvecklingen.
Familjeåret tas upp som en ståendepunkt på dagordningen i samtliga FN-organ som arbetar med sociala utvecklingsfrågor. FN avsätter två plenarsessioner under generalförsamlingens ordinarie höstsession 1994för familjeåret i stället för
att anordna en separat familjeårskonferens. Detta kan ses som en
markering av att man vill integrera
familjeåret i FN:s övergripande och
långsiktiga arbete.

Internationella

Synen på familjen
Demografiska förändringar har under de senastedecenniernahaft viktiga konsekvenser bådeför familjemönster och livsvillkor i alla världens nationer. Traditionella livsformer har förändrats och familjelivet
har påde flesta håll i världen utvecklats i former som bryter mot invanda mönster och föreställningar.
familjen har därför förSynen
ändrats och går ofta starkt isär både
i fråga om vad en familj är och bör
vara och i fråga om vad samhället
får och bör göra i förhållande till
familjerna.
Familjeåret handlardärför inte om
en given, allmänt accepteradfamilj eform som kan tjäna som förebild för
familjer i olika länder. Avsikten är i
stället att rikta uppmärksamhetenpå
den betydelse familjelivet har för
människor över hela världen och
behovet av insatser från samhällets
sida för att värna om familjerelationer i olika livssituationer.

instrument

Inom ramenför FN:sglobalaarbeteför socialaframstegoch utvecklinghar ett
antalinstrumentmedbäringpåfamiljenutarbetats.
De viktigasteav dessaär:
- Deklarationenomdemänskligarättigheterna1 948,
- Konventionenomekonomiska,socialaochkulturellarättigheterl 966,
- Konventionenommedborgerligaochpolitiskarättigheter 1966,
- Konventionenomavskaffandeavallaformeravdiskrimineringavkvinnor
1979,
- Förklaringenomavskaffandeavallaformeravintoleransochsärbehandling
pågrundavreligioneller tro 198 l
- Konventionenom barnetsrättigheter l 989.

Familjeårethar ett särskilt
sekretariatvid FN:skontor
i Wien. Det ledsav FN:s
koordinatorför familjeåret,
Henryk Sokalski.
Adressendit är:
IYF Secretariat,
UNOV/CSDHA,
P.O.Box 500,
A- 1400WIEN, Österrike.
Tel.+43 l 211311,
fax+43 l 237497
Deklaration om familjen
Familjeåret skiljer sig från tidigare
FN-år. Det handlar inte om en speciell
befolkningsgrupp, vars rättigheter är
hotade, utan om en social institution,
som står för centrala livsvärden i
människorsliv. Den byggersamtidigt
pårelationermellan parter somkanha
individuella och sinsemellanmotstridiga intressen.
Fråganharväckts i FN:s generalförsamling om medlemsländernas intresse för att utarbeta en deklaration
om familjers roll, rättigheterochskyldigheter. Den svenskaregeringenhar
i dennafrågaredovisatsin uppfattning
att familjebegreppet är mindre lampligt somrättssubjekt,eftersomdetsaknaren enhetlig,allmäntvedertagendeñnition. De instrumentsomredanfinns
och sombyggerpåindividuella rättighetergerenligtdensvenska
tillräckliga utgångspunkterför det arbete som behövs. Ansträngningarna
underfamiljeåret bör därför inriktas på
kunskapsutveckling,uppföljning och
utvecklingsarbete med utgångspunkt
från de instrument som redan finns.
Det viktigaste av dessa är konventionen om barnetsrättigheter som
bl. a. uttalar att familjen som grundläggandeenheti samhälletoch naturlig miljö för barnsutveckling bör ges
nödvändigt skydd och bistånd. Den
hari dagratificierats av flertalet länder
världen över och användsredan i dag
som ett aktivt instrument för att värna
om bam och föräldrar.

Familj

i Sverige
g

somvändersigtill familjer i olika
situationer. Kommitténs eget arbete
kommer att bedrivas främst som informations- och samordningsinsatser
i anslutningtill befintliga verksamheter. Kommittén avser därför inte att
bygga upp någonstor organisationför
sinverksamhet.Den skalliställetfungerasom kontaktorganför organisationer ochmyndighetersomvill ta initiativ till utvecklingsinsatser anslutning
till familjeåret.
Regeringen har tillsatt en interHandlingsplanenpekar ut vissa omdepartementalkommitté, Kommittén råden fir kunskapsutveckling och
för FN:s familjeår, för att samordnade initiativ. De sammanfattasundermbsvenskainsatsernaunder året. Komrikema Familjeliv i Sverige, Svensk
mittén är knuten till Social- familjepolitik i internationell ochhisdepartementetoch leds av statssekre- torisk belysning samt Preventionoch
terare Carl-Anders Ifvarsson. Sekre- integration - förebyggande insatser
terare i kommittén och koordinator för att motverka social utslagning
för arbetet med det svenskafamiljeoch fostra barn och unga till demoåretär Birgit Arve-Parês,avdelnings- krati.
direktör i Socialvetenskapligaforskningsrådet.
Arbetet under familjeåret samordnas av Kommittén fir FN:s
familjeår. Kommittén ska arbeta
med information
samt främja
kunskapsutveckling
och lokalt
utvecklingsarbete.
Regeringen
har ställt särskilda medel till
kommitténs förfogande att fördelas till utvecklingsprojekt.

Svensk handlingsplan
Kommittén för FN:s familjeår har utarbetaten handlingsplanför Sveriges
medverkan i familjeâret. Kommittén
har ansett det viktigt att knyta an till
det långsiktiga arbetesom bedrivs av
myndigheterochfrivilligorganisationer

Handlingsplanen
redovisas i en
informationsbroschyr
som kan rekvireras från
kommitténs kansli.

Stöd till lokala initiativ och
utvecklingsinsatser
Regeringen
för utvecklingsinsatseri anslutningtill
familjeáret. 10miljonerkronorurAllmännaarvsfondenharställtstill kommitténs förfogande tör projekt som
anknytertill handlingsplanen.Medlen
är avseddaför utvecklingsverksamheter som initieras av organisationer
och myndigheter som vill pröva nya
arbetsformer och metoder.

Medel för utvecklingsprojekt
kan sökas hos kommittén för
FN :s familj eâr senast den
l mars resp. den l okt. 1994.
Ansökningsblankett kan rekvireras från kommitténs
kansli.
Information och dokumentation
De svenska insatserna kommer att
dokumenteras fortlöpande under
året. Kommittén kommer att informera om dessai sitt nyhetsbrev och
i sammanställningar över aktuella
evenemang. De kommer också att
redovisas i en SOU-rapport om det
svenska familjeåret efter årets slut.

Uppdraget
Kommitténför FN:sfamiljeårskallunderfamiljeåret
fungerasomkontaktorgan
medsamordningsansvar
fördesvenska
insatserna.
Kommitténskall i samverkan
medmyndigheter
ochorganisationer
somarbetar
,
långsiktigtmedfrågorsomrör familjen
ochdebattomfamiljevillkorochlivsfor- stimuleratill kunskapsutveckling
meri dagenssvenskasamhälle,
särskiltinsatsersomsyftar
- uppmuntratill initiativ ochutvecklingsarbete,
till att förebyggasocialutslagning,
i
medregeringens
- fördelaanvisademedelur Allmännaarvsfondenenlighet
beslutden2 december1993,
förs ut till internationelldebatt,
- medverkatill att svenskaerfarenheter
° rapporteratill FN om familjeåreti Sverige,samt
medforskningsinstitutioner
ochforskningstinansierande
- i samverkan
organ,stiforskningssamarbete
muleratill internationellt
inomfamiljepolitikens
område".
Ur Tilläggsdirektiv
till kommittén FN:sfamiljedrS I 992:06

Axplock

ur

Invigning

kalendariet

Under familj eåret kommer många aktiviteter med anknytning till familj
att äga rum både i Sverige och i andra länder. Ett kalendarium över internationella aktiviteter som vi får kännedom om kommer att upprättas för fortlöpande information.Vi presenterar här
några av de internationella konferenser som kommer att anordnas:
of Family Law
- I Cardiff, Wales, håller the International Society
sin 8 :e världskongress under rubriken Families Across Frontiers,
28 juni-2 juli.
interna° I Hong Kong anordnar the Council of Social Services en
tionell konferens om Family and Community Care, 18-21 april.
Council for Women en
- I Amsterdam arrangerar the International
internationell konferens om Violence in the Family, 13- l 5 oktober.
National Council
- I Black Mountain, North Carolina, anordnar the
The
Future of
Workshop
Summer
Relations
Family
on
en
on
Families, 29 juli-1 augusti.

av

det svenska

familjeåret
Den 28 januari anordnar Kommittén
for FN:s familjeår en konferens som
markerarstartpunktenpå det svenska
familjeåret. Konferensen, som hålls i
Norra Latin i Stockholm kommer att
öppnasav socialminister Bengt Westerberg. I programmet medverkar
också bl.a. ungdomsminister Inger
Davidson, professorRita Liljeström,
bamombudsmannen,Louise Sylwander, generaldirektörClaes Örtendahl,
Socialstyrelsen samt generaldirektör
Agneta Dreber, Folkhälsoinstutet.
Somsärskiltinbjudenhedersgästdeltar Henryk Sokalski, FN:s samordnare för familjeåret.

Famille ett europeiskt
- l Lyon anordnar Institut des Sciences de la
symposium om familjen i vetenskap och etik, 8-9 april 1994.
Kommittén
- I Paris anordnar Svenska Institutet i samarbete med
för FN:s familj eår ett seminarium om faderskap den 30-3 1 maj.
Science i samarbete
- I Moskva anordnar the Russian Academy of
med den ryska familj eårskommittén m.fl. en International Scientific-Practical Conference om The Family on the Threshold of the
Third Millenium, den l 5-1 8 juni.

Kommittén

för

FN:s

familj

eår

Ordförande:
Carl-AndersIfvarssonSocialdepartementet
Statssekreterare
Ledamöter:
GudrunAntemar Justitiedepartementet
l-lovrättsassessor
Civildepartementet
Departementssekreterare
EvaCederholm-Cars
Departementsrådet
Mona DanielssonSocialdepartementet
KanslirådetEva-StinaHultingerUtbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Gun-MariePettersson
Departementssekreterare
Departementsrådet
Billy ThorstenssonSocialdepartementet
AmbassadörEthelWiklund Utrikesdepartementet
KanslirådetAnn Zachrisson-NilssonArbetsmarknadsdepartementet
sakkunniga och experter:
SakkunnigLouiseDrangelSocialdepartementet
KommunalrådetEvaErikssonSocialvetenskapligaforskningsrådet
KanslirådetSörenKindlund Socialdepartementet
GöranLindqvistKulturdepartementet
Departementssekreterare
Departementsrådet
BengtLidal Socialdepartementet
Kansli
AvdelningsdirektörBirgit Arve-Fares,huvudsekreterare
information
LenaWikström,biträdandesekreterare,

Anmäl

aktiviteter

Alla myndigheter och organisationer som under året kommer att anordna aktiviteter,
ex. seminarier,
studiecirklar eller andra evenemang
med anknytning till familjeåret är
välkomna att sända in information
om dessatill kommitténs kansli. Blanketter kan rekvireras från kansliet.
Anmälda evenemang tas med i de
sammanställningar över aktiviteter
som kommittén ger ut under året.
Dessa kommer att spridas brett och
tanken är att de ska utgöra en källa
till både information och inspiration
för egna insatser.

I nästa nummer av nyhetsbrevet kommer vi bl. a. att
redovisa utförligare om kommitténs hearing om skilsmässor och familjesplittring samt
invigningen av familjeåret

Kanslietsadress:
Kommitténfär FN:s familjeår,
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-763 34 17
Telefax." 08-723 11 91
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Familjeåretsemblem föreställer
två sammanlänkadehjärtan under
ett öppettak. Med ett oavslutat
penseldragsträckerdet sig
symboliskt mot framtiden.
Formgivareär schweiziska
CatherineLittasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetkan sända en skriftlig ansökantill kommitténs
kansli. Ansökan bör innehålla
uppgift om tänkt användningsområde samt ansvarigkontaktperson.
på
Vi vill fasta uppmärksamheten
att emblemetinte får användasför
kommersielltbruk eller utan
omnämnandeav FN:s
internationellafamiljeår.

Familj

ebilder

Vad är en familj Vem ingår och vilka är våra inre bilder av familjelivets
form och innehåll Hur stämmer dessabilder och förväntningar med deerfarenheter vi gör i vår egen vardag Och hur stämmer våra bilder med de
familjebilder som förmedlas till ossgenom media från olika delar av världen
Dettaär det första av de frågekomplex
som FN:s familjeår aktualiserar.Andra
frågor gällerfamiljepolitikensutgångspunkter och principernaför samhällets
välfärdspolitik: Vilka förväntningar
ställer samhället familjen och vilka
förutsättningarhardagensfamiljer som
hushålls- och/eller släktgemenskaper
att leva upp till dessa Vilken roll spelar familjen idag i människorsprivata
liv Hur ser relationen mellan familj
och samhälle,mellanprivat ochoffentligt ochmellanindivid ochkollektiv ut,
i teori och praktik
Ett tredje frågekomplexhandlarom
familjestödetsfunktionssätt och effektivitet samt om möjligheterna att antill
passabefintligavälfardsanordningar
aktuellaproblemochbehov.Över hela
världenpågårunderfamiljeåretdiskussioner och inventeringarav kunskapsläget for att belysadessafrågor. Det
finns anledning, bådefrån nationella
och internationellautgångspunkter,att
fråga sig hur vi kan ta vara på all den
infonnation som tas fram i anslutning
till familjeåret.Hur kan vi fångamängden av samladinternationell information i kunskapersom kan återförastill
ett långsiktigtutvecklingsarbetepå det
nationellaplanet Och hur kan vi använda den kunskapspotential som
denna information representerari ett
globalt perspektiv,för att medde stora
resursersom världssamfundetförfogar
över, främja en hållbar utvecklingmot
fred och demokratii världen Frågorna är många och stora och kräver
samordnadeinsatserbåde nationell
och internationellnivå.

FNzsfamiljeårssekretariathar tagit
initiativ till eninventeringav denforskning som genomförs i anslutning till
familjeåret.Inventeringenutförsav The
AustralianInstituteof Family Studiesi
medfamiljeårskommittéema
samarbete
i respektiveland. se ruta nedan Inom
Europa finns olika forskamätverkoch
informationsteknologisktutvecklingsarbetesom skapar nya förutsättningar
för europeisktforskningssamarbete.
Kunskap om familjelivets ramar,
villkor och dynamik är strategiskfor
ett samhällesvälfärdspolitik. I tider av
systemskiftenochväxlandekonjunkturer ställs samhällsforskningen inför
mångautmaningar. Dessaigällerinte
minst frågor om familjens roll som social institution och som privat intressesfärmellanstat,civilsamhälleochmarknad. Nya förutsättningarför komparativa studieroch internationellt samarbeteöppnarhär for nya och intressanta
forskningsperspektiv.
Vi hoppasdärförattsvenskaforskare
skauppmärksammafamiljeåretsutmaningar och dra fördel av möjligheterna
till samverkanmedforskarefrån andra
länderi anlsutningtill FN:s intemationella familjeår.
"W
Blanketterfrån the AustralianIn- i
stitute of Family Studies för ‘
registrering i den pågående
forskningsinventeringen
i anslutning till familjeåretkan rekvireras från familjeårskommitténs
kansli.
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Befolkningsutvecklingen

-

ett

miljöhot

Från

Äldreår
till

I september i år anordnar FN en
global befolkningskonfe rens i
Kairo. Konferensen är den tredje i
ordningen av detta slag. Bakgrunden till konferensen är den snabba
befolkningsökningen i världen.

biståndspolitikenutformasi dettaperspektiv.Sverigeharmarkeratvikten av
att nå kvinnor och barnmed biståndsinsaterna.
I det underlagtill konferensensom
nu diskuterashar begreppetreproduktiv hälsaförts fram som centralt.
I vissaländer, framförallt i Asien, har
Ytterst handlardet om villkoren för
befolkningsökningenbromsatsupp pâ- familjebildningochfamiljeliv. Det finns
tagligt det senasteärtiondet. l andra därför starkaberöringspunktermellan
delar av världen,främst i Afrika, ökar arbetet inför befolkningskonferensen
däremotbefolkningenexplosionsartat. och det arbete som bedrivs under
l vissa regioner har man nått den familjeåret. Kommittén för FN:s
ekologiskagränsenför vad som är en familjeår har bl. a. medverkat som
möjlig befolkning. Man förbrukar nu remissorgan i arbetet med det
det kapital natureninnebär.
till Kairokonferensen
resolutionsutkast
I denna situation, och med FN:s som tagitsfram av FN:s sekretariatför
miljökonferensi Rio deJaneiroi färskt befolkningskonferensen.
minne,skall nu diskuterasvad somkan
inDet svenskaförberedelsearbetet
göras för att hejda den destruktiva för konferensenbedrivs i en särskild
utvecklingen.
kommitté, Nationalkommittén för
Tonvikten i diskussionernakommer FN:s konferens om befolkning
sannoliktatt ligga kvinnornassitua- och utveckling 1994 UD 1992:05.
tion. Det är belagt att kvinnors hälsa, Ordförandei dennakommitté är statsochhuvudekonomi,arbetsmöjligheteretc. har en sekreterareAlf Samuelsson
sekreterareär ambassadörLars-Olof
direkt inverkanpå tödelsetalen.
För Sverigesdel är det viktigt hur Edström,UD.

Familjeår

Det europeiskaäldreårethar nu avslutats. Kommitténför EG:säldreårladei
Gamlaär
marsframsitt slutbetänkande
ungasom blivit äldre, SOU 1994:39.
Där redovisar kommittén de insatser
som gjorts under året ochde slutsatser
ochrekommendationer
somkommittén
kommit fram till.
Äldreåret hade temat Solidaritet
mellan generationerna som motto.
Kommittén för EG:s äldreår föreslår i
sitt slutbetänkandebl. a. att äldreårets
arbeteskafå endirekt fortsättninginom
ramen för FN:s familjeår. Inom EU
finns en sådankoppling och den är
naturlig ävenför Sverigesdel eftersom
den svenska handlingsplanen för
familjeåretredanomfattardettatema.

USA-symposium
familjen

om
och skandinavisk

välfárdspolitik

Ett symposium om skandinaviskvälfärdspolitik anordnades den 7 och 8
april 1994,av universiteteti Berkeley,
Svenska rapporter inför befolkningskonferensen:
Califomien,i samverkanmedde norska
Sexualupplysningoch reproduktivhälsa i Sverigeunder 1900-talet
och svenskageneralkonsulateni San
Mare Bygdemanoch KatarinaLindahl
Fransisco.
SOU-rapportnr 1994:37,Utrikesdepartementet
Från svensk sida deltog professoKvinnor, barn ocharbete i Sverige1850-1993
remaGunnelGustafsson,Statskunskap,
Ann-Sofie Ohlander
Umeå och Margareta Bäck-Wiklund,
SOU-rapportnr 1994:38,Utrikesdepartementet
socialtarbete,Göteborg,samt familjeårskommitténssekreterare,
Birgit ArveParés.
Bland de amerikanska deltagarna
återfannsbl.a. Harold Wilensky, känd
intresse för svensk familj
Europeiskt
auktoritet i amerikansk välfärdshandlarocksåom utvecklingeni de modernaindustri- forskning och David Popenoe, som
Befolkningskonferensen
gällerdäriställetdesjunkandefödelse- nyligen i boken Disturbing the Birds
länderna.Oronför befolkningsutvecklingen
talen,samtidigtsom andelenäldrei befolkningenökardrastiskt.I vissaländerär Nest hävdat att det är välfärdsystemet
födelsetalennu så låga som 1,4. För att uppnåfull reproduktionkrävs att varje som ligger bakom den svenskafamiljens sönderfall. De båda möttes i en
kvinna föder minst två barn.
Sverigeintar tillsammansmed Irland en särställningi Europa,med ett födel- animeraddebattdär svenskarnafick
setalsom ökatfrån 1,6år 1986,till 2,1 i början av 1990-talet.Det finns därför ett tillfälle att rätta en del missförståndi
tolkningen av svensk statistik. Bland
stort internationellt intresse för svensk familjepolitik, som utan att driva
befolkningspolitiskamål förefaller ha lyckats med det som andraeftersträvar, övriga deltagaremärktes Rick Barth,
Allan Pred,Arlene Skolnick, samtliga
nämligenatt höja födelsetalen.
Familjeåretskansliharvid fleratillfällen inbjuditsatt informeraom densvenska från U.C. Berkeley och samtliga med
Arrangörför
familjepolitiken vid internationellakonferenser.Särskilt i Frankrike har svensk gedignasverigekunskaper.
familjepolitik blivit mycket uppmärksammad.Kommitténssekreterarehar där symposiet var Center for Western
medverkati flera offentliga debatter.Den svenskafamiljepolitikenhar ocksåfått European Studies CWES och dess
viceordförande,Julia Trilling.
mycket uppmärksamheti fransk press.
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Ny litteratur
skilsmässor:

om

Barneretti Norden
NOPUS
ISBN 91-88642-00-3
Children of Divorce and Their
Parents
MarieWadsby
ISBN 91-7870-945-8

Hearing

om

skilsmässor

och

familjesplittring
Enligt Statistiska centralbyråns beräkningar upplever ca 45 000 barn
om året att föräldrarna flyttar isär. Vad betyder det för barnens utveckling och hur fungerar samhällets stöd till barn och föräldrar i samband
med en skilsmässa

Dessavar ett parav defrågor som väcktesvid en hearingsom anordnadeshösten
1993 av Kommittén för FN:s familjeår. Syfiet var att göra en bred kunskapsinventering,som grundför övervägandenom särskildainsatserpå området.
Denbild somväxte fram vid utfrågningenvar att barnfar mer illa av föräldrarnas konflikter bådeföre, underoch efter en skilsmässaoch ocksåav det sätt på
vilket de vuxna i barnensomgivning hanterarkonflikterna, än själva farniljeSvensk-franskt
splittringensom sådan.En viktig fråga är därför vilket stödföräldrarfår att söka
seminarium
lösningarsom är bra ur barnenssynpunkt.
om faderskap
För att fördjupadiskussionenkring dessafrågorföljdeshearingenupp med ett
i
på Svenska Kulturhuset
seminarium SätraBruk den27-29 mars i år. Syftet med seminariet,som var
Paris
arrangeratav AllmännaBamhuseti samarbetemedKommitténför FN:s familjeår,
var att koncentreradiskussionenkring frågor om denjuridiska processenoch om
Svenskainstitutetanordnar,i samarbete stödettill barnoch föräldrarnär det gäller att hanterakonflikter
om vårdnadoch
medKommittén för FN:s familjeåroch umgänge.Hur fungerarkommunikationenmellandeolika samhällsinstanser
som
MIRE socialforskningsdelegationen är involverade Vilken kunskapfinns
om den psykologiskaprocessenoch dess
vid de franska social- och arbets- faserhoshandläggande
personal I vilken utsträckninguppmärksammas
barnens
marknadsdepartementen,ett semina- situationoch intressenoch vad är det för
typ av stöd föräldrar behöveri olika
rium om modernt faderskapden30och situationer Detta
var frågor som diskuteradesav forskare,jurister och företrä31 maj 1994på SvenskaKulturhuseti darefor densocialasektorn.
Paris.
I diskussionenutkristalliseradesfyra områdensom deltagarnamed stor
Sverige representerasvid forskar- samstämmighetansågangelägna
att se över medutgångspunktfrån barnets
mötet bl.a. av följande forskare:
intressen,nämligen
professor Rita Liljeström, Göteborgs
detjuridiska vårdnadsbegreppet,
universitet, professor Philip Hwang, 0
4 denrättsligaprocesseni ett helhetsperspektiv,utifrån barnetssynvinkel
Göteborgs universitet, docent Ulla
möjligheternaatt erbjudabarnochföräldrartillgång till olika former av stöd
Bjömberg,Göteborgsuniversitet,samt 4
i lättillgängligaoch avdramatiserade
former,
lektor Ulf Hyvönen, Umeåuniversitet.
behovetav utbildningsinsatserbland personalgruppersom möter barn och
föräldrar i en skilsmässosituation.
Serietävling
Kommitténs hearing från hösten -93 har dokumenterats och finns i en
om
sammanställningsom kan beställasfrån familjeårskommitténskansli.
familjeliv
Seminariet SätraBruk dokumenteras
endastsominternaminnesanteckningar.
När föräldrar skils
Benteoch GunnarÖberg,
ISBN 9 l -634-0l 95-9

Kamratposten och Socialstyrelsens
månadstidningVÄL VE utlyseri vår
en serieteckningstävlingför Kamratpostensläsare.Temat är: rita ditt eget
familjeliv
Tävlingen presenteras i Kamratpostennr 7 som kommerut i mitten av
maj och i majnumret av VÄL
VE.
Efter sommaren avslöjas vilka som
vunnit och vinnandebidrag kommeri
en serietidning som bilaga till båda
tidningarna.
Kamratpostenkommer att skriva en
rad artiklar i numren före och efter
tävlingenom denmodernafamiljen,om
skilsmässsor, invandrarfamiljer, om
glädjeämnenoch problemmed dagens
familjeliv.

N
Socialstyrelserapporter

med anknytning

till familjeåret:

Barns villkor i förändringstider
ISBN 91-38-11371-6
Samspelsbehandlingspddbamsfamiljer
i
ISBN 91-38-11339-2
Barn till alkoholmissbrukare
ISBN 91-38-11352-X
Ny tidskrift:
SOCIALVETENSKAPLIG TIDSKRIFT, ISSN 1104-1420,utgiven av
Förbundetför forskning i socialt arbeteFORSA har utkommit med sitt
första nummer.Nummer två blir ett temanummerom familjen som kommer ut i höst.
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Axplock

ur

Kvinnor

kalendariet

Kan

Den 15-18maj 1994anordnarthe InternationalUnion of FamilyOrganisa- Under den stora Kvinnor Kan
tions IUFO i samarbetemedden finska familjefederationenVäestöliitto, Mässan i Östersund islutet av maj
enkonferensunder rubriken Whocaresi Tsuula, Finland.
finns mycket att se, höra och inspireras av. Bl. a. kommer det unDen 18-19maj 1994anordnarinstitutionenför socialtarbetevid Göteborgs der idémässan att hållas ett antal
universitetoch Västsvenskaföreningen for forskningi socialtarbeteVäst- seminarier med koppling till familj
FORSA ett symposium om Familjeliv i ett mångkulturellt samhälle. och förhållanden
som rör familjen.
Symposiethålls i Göteborg.
Ett tema Förnågra seminarier är det
Den 17-19maj 1994anordnarStiftelsenEtt helt liv i samarbetemedbl.a. sexualiserade
våldet mot kvinnor, som
Arbetsmiljöinstitutet och Försäkringskasseförbundet
en konferensoch ett
ofla skerinom familjens ram, likaså
internationellt symposiumom arbetsliv och rehabilitiering som har flera sexuellaövergreppmot bam. Varförgår
inslagsom berör familjen. Evenemangenäger rum i Karlskronaoch Ron- hon inte samtKvinnovåldetär seminneby.
arier som behandlardetta tema.
Relationer i familjen är ett viktigt
Den 27-29 maj 1994 anordnarCentrum för kvinnoforskning vid Stock- tema för seminarierna. Dubbelarbeholms universitet ett internationelltsymposiumsom heterCrossingBord- tandemammoroch kvoteradepappor,
ers, International Dialogueson Gender,SocialPolitics and Citizenship,i Sin mors dotter och Den nyafamiljen
Saltsjöbadeni Stockholm.
behandlarbl. a. dessafrågor. FamiljeBirgit Arveårskommitténssekreterare,
Den 28 maj-1 juni 1994anordnarStockholmsuniversiteti samarbetemed Parês,kommeratt deltai seminarietom
EuropeanAssociationfor Researchon Adolescenceett forskarsymposium Den nyafamiljen. Andra medverkande
i detta seminarium är Gitt Rosander
om ungdomsforskning,på Hasseluddeni Stockholm.
Gerhardsson,
Kristina LarssonSjöberg
Den 15-18juni hålls den 12:e nordiska Bamevemskongressen temat samtAnette Tiljander.
Verdier og utfordringer i barnevernet,i Trondheim.
Den 5-8 juli 1994anordnarCenterof Family Law of the CatholicUniversity of Louvain ett seminariumom Families Justicei Bryssel.

Svenska

under
Den 6-9 juli 1994anordnarInter-Culturo, Slovenien,ett symposiummed

titeln TheInternational Family, Utopia or Reality i Graz, Österrike.

Den21-23juli 1994håller Acron Child GuidanceCenteri sambarbetemed
FN:sfamiljeårssekretariat,
enkonferensundernamnetHOPE- A Conference
Celebrating the UnitedNations I 994 International Year of the Family, i
Acron, Ohio.
Den 21-24juli 1994anordnarthe National Associationof Large Families
ett internationelltmöte for storafamiljer. Mötet som heterFriendshipand
Joy äger rum i Budapest.

Familj

eårskommittén

evenemang
familj eåret

En katalogöver evenemangochaktiviteter med anknytning till familjeåret
finns nu att beställafrån Kommitténfor
FN:s familjeår. Katalogen uppdateras
ett par gånger under året. Hittills har
czaetthundraåttioevenemangoch aktiviteter anmältstill kommittén.
Myndigheter och organisationer
som vill komma med i katalogenkan
anmäladettatill familjeårskommitténs
kanslipå särskildblankett somkan rekvirerasfrån kansliet.Nästaupplagaav
katalogenplaneraskommaut i augusti.

arrangerar:

den3 augusti1994i samverkanmed deövriga nordiskaländernasfamiljeårskommittéeren debattom familjebegreppetpå Nordiskt Forum,Åbo.
den 14-16 september1994 i samverkanmed Karolinska Institutet och
Stockholms universitet ett tvärvetenskapligt internationellt forskarsymposium om Women,Stressand Heart Diseasepå SvenskaLäkaresällskapet i Stockholm. Anmälningsblanketter kan erhållas via
Familjeårskommitténskansli.
4
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Familjeåretsemblem föreställer
två sammanlänkadehjärtan under
ett öppettak. Med ett oavslutat
penseldragsträckerdet sig
symbolisktmot framtiden.
Formgivareär schweiziska
CatherineLittasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetkan sändain en skriftlig ansökantill kommitténs
kansli. Ansökanbör innehålla
uppgift om tänkt användningsområde samt ansvarigkontaktperson.
Vi vill fästauppmärksamheten
att emblemetinte får användasfor
kommiersielltbruk eller utan
omnämnandeav FN:s
internationellafamiljeår.

160363ARK8

Familjeåret är nu inne på sitt
andra kvartal. Under de månader
som gått sedan familjeåret invigdes på Norra Latin i Stockholm
den 28 januari i år har mycket hunnit hända. Utgivningen av detta
nummer av nyhetsbrevet har drabbats av försening bl.a. på grund av
det stora intresset för familjeåret.
Vi får dagligen mängder av telefonsamtal och materialbeställningar
från hela landet, från organisationer, myndigheter och enskilda som
vill delta i familjeåret på olika sätt.
Också internationellt finns ett stort
intresseför vadvi gör här i Sverigeoch
kansliethar därför varit aktivt engagerat i informationsarbete även på det
internationellaplanet.
Sverige och svensk familjepolitik
framstårpå mångahåll i världen som
en förebild när det gäller jämställdhet
och sociala rättigheter. Detta underströksav FN:s koordinatorför familjeSokalski, vid
året, Mr. Henryk
invigningenav det svenskafamiljeåret.
Ordförandeni den svenskafamiljeårskommittén, Carl-Anders lfvarsson
hedrades där med ett särskilt FNdiplom for sinainsatsermedanledning
av familjeåret.
Konferensenöppnadesav socialministerBengtWesterberg.Hanpekadeut
tre vägarför en familjepolitik som syftar till att ge både män och kvinnor
chansenatt kombinera förvärvsarbete
och familjeliv: ökadjämställdhetmellan kvinnor och män, pappor som är
mer närvarande i familjen och mer
barnperspektivi politiken.
lnvigningskonferensen utformade
sig till en illustration av den svenska
handlingsplanen,med engageradeoch
personliga inlägg från en lång rad
talare från regering, centrala verk,

universitet, kommuner och landsting.
Konferensenhar dokumenteratsi ett
extranummerav nyhetsbrevet,somkan
rekvireraspå den beställningsblankett
sombifogasi dettanyhetsbrev.
Vi berättari övrigt i detta nummer
av nyhetsbrevetom någraav de evenemangsom kommittén varit engagerad
i under årets första månader. Vi ger
ocksåtips om kommandeaktiviteteroch
som finns
om dokumentationsmaterial
tillgängligt.
I nästanummerkommer vi bl.a. att
informeraom de projekt som fått stöd
ur kommitténsanslagför utvecklingsverksamhetoch om de kriterier som
legattill grundför bedömningenav ansökningarna vid ansökningstillfallet
den l mars.
Där kommer ocksåatt lämnamer
informationom FN-aktivitetersom har
anknytningtill familjeåretoch om den
svenskafamiljeårskommitténssamarbetemedde övriga nordiskaländerna.
Vi hadehoppatshinna ut meddetta
nummer av nyhetsbrevetföre den 15
maj som av FN utsettstill en internationell familjedag. Kommittén har för
egen del inte vidtagit några åtgärder
med anledning av dagen. Vi arbetar
under hela 1994 långsiktigt med olika
frågor som rör familjen och ser därför
varje dagunderåret somen intemationell familjedag.
Red.

Pengar till
utvecklingsprojekt
Kommittén for FN:s familjeår
deladeden28 april ut drygt 4,3
miljoner kronor till 23 utvecklingsprojekt.Nästaansökningstillfälle är den 1 oktober 1994.

—

FN-konferens

med kopplingar

till familj eåret:

Family-Friendly

Cities

Universiteti Akron, USA, har i sarnarbetemedFN:sfamiljeårssekretariattagit initiativ till ett internationellt
Enligt FN:s beräkningarsaknaren femtedelav jordensbefolkning människovär- nätverkför att underlättakommunikadigabostäder.Rättentill ett egethemär därför enav de frågor somståri fokusför tionenmellanstäder,organisationeroch
detsvenskaförberedelsearbetet
inför FN:sandraboende-ochbebyggelsekonferens institutionersom arbetarmedstadsplanering och familjefrågor i stadsmiljö.
Habitat II, som äger rum i Istanbul,Turkiet i juni 1996.
Regeringenhar tillsatt en svenskförberedelsegrupp,
En världskonferensom familjevänBOPLATS -96, inför konliga städerkommeratt anordnasvåren
ferensen.Ordförandeär mark- och planministerGörel Thurdin.
Det andraviktiga tematvid konferensenväntasbehandladendramatiskaurba- 1995av SaltLake City, USA, i samarniseringensom väntasskei världenundernästadecennium.Man räknarmed att betemed FN:s farniljeårssekretariat.
det år 2000 kommer att finnas 23 s. megastäder,med över 10 miljoner invå- För ytterligareinformation kontakta:
nare,varav 17i u-ländema.Nära två tredjedelarav dessaländersBNP genereras Centerfor Family-Friendly Cities
i tätorter, där produktivitet och tillväxtförutsättningarär högre än landsbyg- The Universityof Akron
den.Utvecklingen innebärstora påfrestningar städernasmiljö i form av dålig SchrankHall South,Suite210
luft, förorenatvatten,avfallsproblemetc.Utankraftfullaåtgärderriskerarenökande Akron, Ohio 44325-6103,USA.
andel människor att hamnai städersslumområdendär utsikternaatt uppnå en
god livsmiljö är små.Enligt svenskmeningbör konferensenbidra till att hejda
försämringenav boendevillkoreni världenochverkaför hållbaraochkretslopps- Familj eåret i Europarådet
anpassade
lösningari boendeförhållandena
för allamänniskor,medsärskildhänsyn
tagentill kvinnor. Man ser ocksåviktiga kopplingartill familjeåret.
HabitatII-konferensenförväntasantaett aktionsprogramsamtriktlinjer inom Europarådetär ett mellanstatligtorgan
för samarbetei bl. a. sociala,kulturella
boende-ochbebyggelseområdet
i såvältätortersomglesbygder.
ochjuridiska frågor med inriktning på
Närmareupplysningarom det svenskaförberedelsearbetet
kanerhållasgenom
Lars Karlberg, huvudsekreterareför Boplats -96, tel. 08-763 34 95 eller biträ- att slå vakt om de mänskligarättigheterna i Europasnationer.
dandesekreterareIngelaLambert,08-763 1971.
Erfarenhets-ochkunskapsutbyteutgör ett viktig inslagi rådetsarbete,som
berör en lång rad områden inom bl.a.
till
UNESCO-utställning
Familj eorganisation hoppas
socialpolitik, social försäkring och
hälsa.
Stockholm
på svenskt EU-medlemskap
Ett samarbete
medinriktning påbam
och familj pågårsedanflera år. Rådet
UNESCO anordnadehösten 1993 en COFACEbetyderConfederationof Fa- svararbl.a. för de europeiskafamiljefototävling om familjen. Över 10 000 mily Organisations the European ministermöten,som hålls vartannatår.
bidrag från 133 länderhar resulterati Community och är en federationbe- Det senastehölls i Paris hösten 1993,
från ochtog inför familjeåretupp frågor om
en fotokatalogoch en vandringsutställ- ståendeav 70familjeorganisationer
ning, som visadesför första gångeni EU:s medlemsländer.Organisationen barnsrätt och föräldrars ansvar.Nästa
UNESCO:s högkvarter i Paris inför
har en styrelse vars kansli har säte i familjeministermöteägerrum i Finland
invigningen av familjeåret.
Bryssel.Den bedriver en aktiv bevak- ochkommeratt handlaom fäder.
Genomsamarbetemellan Kommit- ningav EU-kommissionens
arbeteinom
En särskild arbetsgrupphar under
tén för FN:s familjeår, det svenska olika politikområden.
familjeåretgjort en översynoch ett utUNESCO-rådet och SIDA är det nu
Välfärdsfrågor har hög prioritet i kasttill nyafamiljepolitiskarekommenklart att utställningenkommer att viorganisationens
arbete.Man vill gärna dationer under rubriken A coherent
i denordiskalän- and IntegratedFamily Policy".
sasi Stockholmunderaugustimånad. få samarbetspartners
Delar av utställningen kommer att dernaochhoppasdärför ett svenskt
Vidare pågår sedan 1992 ett tvärvisaspå SIDA:s BiståndsforumpåBir- medlemsskapi EU.
sektoriellt projekt om barn och barnDen 5-6 december1994anordnar politik somomfattar tre specialstudier:
ger Jarlsgatan61 i Stockholm,som ett
led i insatsernainför FN:s befolknings- COFACE tillsammansmed EU-kom- Barnsoch ungdomarsdeltagandei
konferensi Kairo, den5-13 september missionenen konferensi Lissabon,
familje- och samhällsliv.
1994.
temat Familj och kvinnor. Familjeårs- - Barnomsorgur barnsperspektiv.
Andra delar kommer att visas i kommitténs huvudsekreterare,Birgit
- Barn pä institution.
kanslihuseti anslutningtill Familjeårs- Arve-Pareshar inbjudits att medverka
Somett särskiltbidrag till familjeåkommitténs informationsmöte, som i planeringenav denna.
ret anordnarrådet,i samarbetemed den
hållsi Rosenbadden l september1994.
COFACEgerutett månatligtnyhets- spanskaregeringen,en konferens om
Närmare information om utställbrev,Contacts,påengelskaochfranska. barns deltagande i familjelivet, som
ningen,öppettideretc.,kommeratt läm- Adressendit är: Rue de Londres 17,
kommeratt hållasi Madrid, den l-4 deB-1050BRYSSEL,Belgien.
nas via dagspressen.
cember1994.

Boplats
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Q
Nordiskt

samarbete

kring

familj
De nordiska ländernasfamiljeårskomför
mittéerhar bildat en samarbetsgrupp
informationsutbyte och samrådi internationellafrågor. Gruppenharockså
tagit intitiativ till vissa gemensamma
arrangemang.Ett sådantär ett seminarium omfamiljebegreppet och en utställningpå Nordiskt Forum i Åbo den
2-4 augusti 1994. Gruppen kommer
ocksåatt träffas i Helsingforsi slutetav
augusti,för att diskuteragemensamma
frågor inför olika FN-evenemangsamt
planera för en gemensamforskarkonferens i början av 1995.

Konferensrapport:
Familj en en gränslös resurs
Farniljeåretsinvigningskonferensfinns
nu dokumenteradienkonferensrapport.
Kommittén har velat göra de anföranden som hölls vid invigningskonferensentillgängliga for enutomstående
publik. Vi har därför under sommaren
sammanställtdessai en enkel rapport,
somkan beställasper postellerfax från
familjeårskommitténskansli.
Om modernt

och

familjeliv

familjeseparationer

slut

Efterfråganpå symposierapportenOm
moderntfamiljeliv och familjeseparationer har varit så stor att den upplaga
somtogsfram för ett år sedannu är slut.
Rapportenspeglarkunskapslägetår
1992.Eftersomnya publikationermed
färska forskningsresultat är att vänta
underhösten,vill inte trycka uppden
i ny upplaga. Däremot kommer vi att
tillhandhålla en reservupplaga, där
vissa kapitel bifogas i form av ett särtryck. Det går alltså fortfarandeatt ta
del av rapporten.

Det svenska

familj eåret:

Inför

andra

halvlek

Under familjeårets första sex månader har Kommittén för FN:s familjeår
koncentrerat sitt arbete på att föra ut målen för det svenska famljeåret,
med inriktning på att stimulera till initiativ och utvecklingsarbete på
basplanet. Nu inriktas arbetet på uppföljning och dokumentation.
Vi harunderdengångnavårenmött ett
brett gensvarfrån organisationeroch
myndigheterinom vitt skildaområden.
Mångahar hört av sig och berättatom
lokala inititativ. En ny och uppdaterad
version av den aktivitetskatalog som
kommittén givit ut kommer därför att
tas fram underaugustimånad.
Genom ett särskilt anslag ur Allmännaarvsfondeni början av året,har
kommitténundervårenocksåkunnatge
ekonomisktstödtill angelägnautvecklingsprojekt. I en särskild bilaga till
dettanummerav Nyhetsbrevetpresenterar de projekt som beviljadesstöd
vid ansökningstillfälletden l mars. Vi
redogördärocksåför hur granskningen
av inkomna ansökningargått till samt
vilka kriterier som legattill grund för
bedömningama.Ett nytt ansökningstillfälle kommerden l oktober 1994.
Under den kommandehöstenkommer Familjeårskommitténsarbetehuvudsakligen att ägnas uppföljning
och dokumentationsamtinsatserför att
spridaerfarenheterochaktuellinformation om familjelivetsformerochvillkor
i Sverige. Kommittén ser det som en
viktig uppgift att medverka i förmed-

Affischer

och Vykort

lingen av de mångaolika bilder som
finns i det svenskasamhälletsbrokiga
familjealbum,bådei statistikochforskning och i ord och bilder ur enskilda
människorsvardag.
Som ett första inslag i dessaaktiviteterkommervi att anordnaett informationsmätei Rosenbad,torsdagenden l
september1994.Vid dettakommerSCB
att presenteraen förstarapportfrån den
familjeundersökning,
somgenomfördes
förra året.Vi kommerdåocksåatt presentera det vinnande bidraget i den
serieteckningstävlingom familjen som
arrangeratsav tidningenKamratposten
och Socialstyrelsen.Vidare kommer
delar av UNESCO:sinternationellafotoutställningom familjen att visas.
Andra inititativ underhöstengäller
publiceringsstöd och forskarmäten.
Dessakommer att presenterasutförligare i kommandenummerav Nyhetsbrevet.
Vidare skall följa upp de preliminärakontakter haft undervårenmed
bl.a. Socialvetenskapliga forskningsrådet,angåendemöjligheternaatt
förstärka den familjepolitiska forskningeni Sverige.

med familj eårets emblem

Vi har fått mångaförfrågningarom svenskaaffischer. Därför har under sommarentryckt uppen affischmedfamiljeåretsemblem varmt occrafärgadbotten
med texten: FN:s familjeårl 994 - Demokratinbörjar i familjen, samt en fotoaffisch med texten:FN:sfamiljeår l 994 - En årför gemenskapochdemokrati.
Vi har i vårt val av motiv avståttfrån att försökaåtergeen svenskfamilj i någon specifik form. l stället har vi velat ge en symbolisk anknytningtill familjeåretsmotto. Mottot handlarom det långsiktigamålet att bygga ett demokratiskt
SIDA
E samhälle,där gemenskap,mänskligarättigheteroch solidaritetingår som grundhar inför FN:s befolkningskonläggandebyggstenar.Det bygget måstebörja medbarnen,oavsettfamiljeforrn.
ferensi septemberi Cairo givit ut:
sedankan utformasi den enskildafamiljen och i samhälleti
Hur byggprocessen
, Population Policies Reconsidered
vi vill inbjudabetraktarensjälv att reflekteraöver.
fråga
är
stort,
som
en
and
- Health, Empowerment,
Familjeårskommitténhar ocksåtagit fram en seriefärggladavykort, med famiRights
ljeåretsemblemi olika färgställningaroch texten Demokratinbörjar i familjen.
Gita Sen,Adrienne Gennain,LinAffrschemaoch vykorten kan, liksom den engelskaFN-affischen,beställasfrån
coln C. Chen
familjeårskommitténskansli, per post eller fax. Däremotär vi tacksammaom beISBN 0-674-69003-6pbk.
ställningarinte görs per telefon.
,,,_ .__
3

Axplock
internationella

ur

det

kalendariet

Den 1-4september1994håller EuropeanCenterfor SocialWelfarePolicy
andResearchenkonferensunderrubrikenPayments
for Carei Kellokoski,
Finland.
Den 2-4 september1994håller The Associationfor PublicFamily
CouncellingAgencies Norway en intemationellfamiljerådgivningskongress,Childrenand Divorce, i Oslo.

i

F N-konferenser

Den 5-13 september 1994 gei nomförs FN:s bef0lknir1gskanl ferens i Kairo.
Den 18 oktober 1994 avsätter
å FN:s generalförsamlingtvå ses‘ sioner för en konferens om
familjeåret.
Dokument

från

FN:s

familjeårssekretariat

Den4-9 september1994anordnarRehablitiationInternationalen europeisk konferensom Disability and the Family i Budapest.

FN:s familjeårssekretariati Wien har
publiceratföljandedokumenti anslutning till familjeåret:
Den 13-14september1994anordnardettyskaFamilje-ochäldreministeriet
Building theSmallestDemocracyat
i samarbetemedEU ett seminariumom TheFuture theFamily i Bonn.
the Heart of Society, en informationsDen 17-20september1994arrangerarIFCW sitt World Forum1994,Child skrift om familjeârets mål och inriktning.
- Family - Community:A Holistic Approach,i Madras,Indien.
Families in Transition, en antologi
Den 1-2 oktober 1994håller de danska,norskaoch svenskanätverkenfor sammanställdav InternationalFederamansforskningen konferensundernamnetMen s Families i Köpenhamn. tion for HomeEconomics
TheFamily, ettnyhetsbrevsomkomDen 5-7 oktober 1994hålls en internationellforskarkongressunderrubri- mer ut en gångi kvartalet
ken Family Modelsand Family Reality in Changei Bamberg,Tyskland.
En Occasional Papers Series med
följande nummer:
Den 5-9 oktober 1994anordnarInstitutet for Family andChildhood
- Family Matters
Investigationett internationelltexpertmöteom Family Investigationin
- Family - Formsand Functions
Europe,i Potsdam,Tyskland.
- Family and Crime
Den 12-15oktober 1994anordnarCanadasfamiljeårskommittéi samar- Older Personsin the Family:
Facetsof Empowerment
betemedbl.a. FN:s familjeårssekretariaten konferensunderrubriken
Family as an Environment:an EcoTodays Families - A Bridge to the Future i Montréal.
systemPerspectiveon Family Life
Den20-21oktober1994anordnarCentroStudie RicherchesullaFamiglia,
PartnershipFamilies: Building the
Universitadegli StudideMilano en konferensundernamnetTimeand FaSmallestDemocracyat the Heart of
mily Transition i Milano, Italien.
Society
Family Leave:ChangingNeedsof
Den23-26 oktober 1994anordnarNederländemasFamiljeårskommittéi
the Worlds Workers
samarbetemedHaagkonferensen
om civilrätt en konferensunderrubriken
Family Enrichment:Programmes
Children on the Move, i Haag.
to Foster Healthy Family Development
Den26-29 oktober 1994håller JohnF. KennedyUniversity i samarbete
TheIntersectionof Family, Gender
medbl.a. UNESCOen konferensom FamiliesandSchools:A Global Perand Economyin the Developing
spectivefor a Multicultural Society,i Oakland,Califomien.
World
Den6-9 november1994anordnarAssociationfor Youth Aid i samarbete Dokumentenkan beställasfrån:
medOMEP ett europeisktexpertseminariumundertiteln Dijfirent
UN IYF Secretariat
ChildhoodNew Families, i Potsdam,Tyskland.
P.O. Box 500
A-l400 Vienna/Austria
Den 7 november1994anordnarJapansvälfardsministerium,inom ramen
för familjeâret,ett symposiumom ChildrenandFamiliesin the2lst Century,
iTokyo.
Kansliets adress:
Den 14-15november1994håller Hälsouniversiteteti Linköping och Ka
Kommitténför FN:s familjeår
rolinska Institutet ett tvärdisciplinärtnordisktnätverksmöteom Health
Socialdepartementet
10333 STOCKHOLM
aspectson RefugeeFamilies in theNordic Countries,i Linköping.
Den 24-26 november1994anordnarNederländemasfamiljeårskommitté
en internationellkonferensom Single Parent Families, i Amsterdam.
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Familjeåretsemblem föreställer
två sammanlänkadehjärtan under
ett öppettak. Med ett oavslutat
penseldragsträckerdet sig
symboliskt mot framtiden.
Formgivareär schweiziska
CatherineLittasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetkan sändain en skriñlig ansökantill kommitténs
kansli. Ansökan bör innehålla
uppgift om tänkt användningsområde samt ansvarigkontaktperson.
på
Vi vill fästauppmärksamheten
att emblemetinte får användasför
kommersielltbruk eller utan
omnämnandeav FN:s
internationella familjeår.

Föräldraroller

i

utveckling
Den 28 november anordnar Kommittén för FN:s familjeår ett informationsmöte om föräldraroller i forskning och utveckling. Samtidigt kommer vi också att, i samverkan med Göteborgs universitet och Allmänna
Barnhuset, hedra tre av förgrundsgestalterna inom området för deras
bidrag till förståelsen av den process som vi är mitt uppe Information
om mötet lämnas på s. 3.
Det år i dag drygt två decenniersedan
Rita Liljeström skrev boken Uppväxtmellanvuxnaochbarn
villkor.samspelet
iett föränderlig samhälle.1995blir det
exakttjugo år sedanhon skrev rapportenSexRolesin Transitiontill deninteri Mexico
nationellakvinnokonferensen
City. Båda dessaböckerblev epokgörande för vår förståelseav barnsoch
föräldrarsvillkor i den pågåendesamhällsomvandlingen.Genom att knyta
ihop skeendenpå individplanet med
strukturellaprocesserförmedladehon
viktiga insikter om innebördeni pågåendesamhällsförändringar,som berör
ossalla,bådesomsocialakönsvarelser,
som föräldraroch som medmänniskor.
De kom därförattfå stortinflytande,inte
bara på forskarkollegor i och utanför
Sverige, utan också på den svenska
samhällsdebattenoch det praktiska
reformarbetetinom familjepolitiken.
Andra forskarehar sedantagit vid i
arbetetmed att bringaljus över det movillkor och dubbla
dernamoderskapets
roller. Myten om dengodamodemhar
lyfts fram och ifrågasattsoch ersattsav
andrabilder, bl. a. den av modemsom
en starkochkompetentledargestalt,en
jonglör somhåller många
vardagslivets
bollar i luften, samtidigtsom hon sliter
sin hälsaför man ochbam.
Våra kunskaperom vad utvecklingen inneburitur männensperspektivoch
i familj
om fadersanpassningsstrategier

och arbetslivär inte lika långt komna.
Statistikenvisarossattpapportarut sina
10 pappadagarvid barnensfödelse,att
de delar ansvaretför vården av sjuka
bam,samtatt 39%av pappornatill barn
födda 1991tog ut ca 10% av föräldraledigheteninnanbarnetfyllt ett år.
Dessasiffror ger utrymme för olika
tolkningarav förändringstaktennär det
gällerfädemasmedverkani det praktiskaarbetetmedbarnen.Statistikengeross
ingen information om de förändringar
sompågårbakomkulissernaoch om de
övervägandenoch anpassningarsom
mängör i sinvardagi rollen sompappa.
Det finns i dagforskningsomstuderar ävenmännensstrategieri hem och
arbetsliv.En viktig infonnationskällanär
detgäller att förståinnebördeni deförändringarsom skettför männensdel är
ochfamiljeforskningenomskilsmässor
splittring. Den har mycket att lära oss
om familjelivetsdynamiki vårtmoderna
samhälle.Det är genomstudierav splittradefamiljersomvi i dagvet hurstarka,
men också sårbaraoch sköra banden
mellanpapporochbarnkan vara.
Två personerhar mer ännågraandra
inom
bidragittill kunskapsutvecklingen
dettaområde.Benteoch GunnarÖberg
har med stor lyhördhetoch starktpergjort ossmedvetna,
sonligtengagemang
inte baraom barnensbehovav levande
kontaktermedsin pappa,utanocksåom
frånvarande
papporslängtanochsaknad.

-

Informellt

möte

för

EU:s

familjeministrar

EU:s familjeministrarträffadesden 15 september1994i Berlin vid ett informellt
familjeministennöte inbjudanav Tysklandsfarniljeminister,HanneloreRönsch.
Även Sverigeochandraländersomansöktom tillträde hadeinbjuditsatt delta
jämställd basis.Sverigerepresenterades
av ordförandeni Kommitténför FNzs
Carl-Anderslfvarsson, Socialdepartementet.
familjeår, statssekreterare
dels om de
Syñetmed dettamöte var att få ett menings-och erfarenhetsutbyte
farniljeministerinstitutionerochinstrumentsomskapats EU-nivåefterdetsenaste
mötet som ägderum 1989,dels att utbytaerfarenheterom dennationellafamiljepolitiska utvecklingenmed anledningav FN:s familjeår.
l överläggningamaframkom att de flesta av ländernahafi en likartad utveckling. Samboendeutan äktenskapblir allt vanligare, antaletskilsmässoroch ensamståendeföräldrar ökar, samtidigt som födelsetaleni många länder sjunkit
drastiskt.Det fannsöverlagen storöppenheti synen familjenoch ett erkännande
av atttraditionellafarniljebegreppär otillräckligaför att fånga dagensverklighet.
för att stödja
Det fannsocksåett allmänterkännande
av behovetav samhällsinsatser
familjer medbarn och anhörigasom vårdaräldrefamiljemedlemmarellerfarniljemedlemmarmed funktionshinder.
När det gälldede organsom inrättatsför att följa utvecklingeninom familjeområdet,fick Kommissionenstarkt erkännandeför sitt arbete.Mångatog också
kring familjepolitiskaåtgärder,särskilt
upp behovetav fortsatt erfarenhetsutbyte
åtgärdersom rör möjligheternaatt förenafamilj och arbetsliv.

Familjepolitiska

organ

i

EU-kommissionen
Familjepolitiska observatoriettillkom
genomett beslutsom togs i ministenådet i september1989.Det bestårav tolv
oberoendeexpertersom följer den nationella utvecklingenoch sammanställer en gemensamårsrapport.
Utöver observatorietfinns flera nätverk somarbetarmed familjefrågor:
Nätverketför barnomsorg inrättades
1986.Det ingår i det tredje jämställdhetsprogrammet
somlöperut 1995.Dess
uppgift äratt följa utvecklingen,värdera
samlaoch
politiskahandlingsalternativ,
sprida information samt även upprätta
kvalitetskriterierför bamomsorg.
Nätverket för familj och arbetsliv
inrättadesav kommissionenijuni 1994.
Det bestårav tolv expertermedkännedom om frågor som rör familj och arbetsliv.Dessuppgiñ är
att identifiera,analyseraochsprida
godaexempel
att stimuleratill utvecklingsarbete
och debattom balansenmellanfamilj och arbetsliv. Bl.a. planerar
man att inrätta ett särskiltpris för
att premieraframsyntaföretag.
att utveckla ett informations-och
râdgivningscentrum

Europeisk
familjer

konferens

om
i öst och väst

Kvinnokonferens
i Peking

1995

FN kommeri september1995att hålla
undertiteln
enny världskvinnokonferens
Fourth World Conferenceon Women:
Action for Equality, Developmentand
Peace.Konferensenkommer att ägnas
två huvudfrågor. Den första frågan är
en utvärderingav i vilken utsträckning
de framåtsyftande strategierna från
FNzskvinnokonferensi Nairobi 1985
har genomförts,både nationell, regional och internationellnivå. Huvudsyftet är att skapaett förnyat politiskt
åtagande,såatt dessastrategierkan genomförasföre år 2 000.
Den andra frågan är en handlingsplan eller Platform for Action. Ambitionen är att identifiera de viktigaste
hindrenför kvinnor samtsättaupp konkreta,om möjligt tidsbestämdamål för
hur hindrenskaövervinnas.
kommittéhar
En svenskförberedande
tillsätts.Denskavararådgivandeinstans
för Sverigesmedverkan,samtmedverka
till att sprida information om bådenationellt och internationelltförberedelsearbete.Den leds av departementsrådet
Mona Danielson,Socialdepartementet.

Vid en konferensi Dresdenden 15november1994presenterarDeuschesJugendinstituti samverkanmedTysklands
familjeministeriumenjämförandestudie
Kvinnor,
stress och
av barnfamiljeri åttaeuropeiskaländer.
l projektet ingår en svenskdelstudie
hjärtbesvär
underledningav docentUlla Bjömberg,
Göteborgsuniversitet.
Ett internationellt tvärvetenskapligt
Under konferensen anordnas en forskarsymposiumom kvinnor, stress
paneldebattom familjepolitikensroll i och hjärtsjukdomgenomfördesden 14deneuropeiskaomvandlingsprocessen. 16 september
avInstitutetfor Psykosocial
Kommittén for FN:s familjeårhar in- Miljömedicin och KarolinskaInstitutet
bjudits att medverkai debattengenom i samarbetemedfamiljeårskommittén.
Birgit Arve-Fares.
Liksommångaandrasjukdomarbygsinhuvudsekreterare,
ger diagnosticeringoch behandlingav
hjärt-kärlsjukdomar forskningochbeforskarmöte
Nordiskt
handlingsresultat manligapatienter.
om
flyktingfamiljer
Ny forskningharemellertidpåvisatskillnadermellan kvinnor och män både i
riskfaktorerochbeFlyktingmedicinsktCentrum i Linkö- sjukdomspanorarna,
ping har tagit initiativ till ett nordiskt handlingsresultat.
Symposietgav utrymmeför en konnätverksmötekring hälsoaspekterpå
frontation av socialvetenskapliga,
flyktingfamiljer.
Konferensen äger rum den 14-15 psykosocialaoch klinisk-fysiologiska
november1994ochväntassamlaca 120 forskningsresultatom kvinnors liv och
nordiskaforskare.Dengenomförsmed hälsa.Det utformadesig till ett intensivt
finansielltstödfrånfamiljeårskommittén, ochproduktivtidéutbyteöver disciplinsomserdensomett viktigt bidragtill de och fakultetsgränser. Symposiet ska
i en konferensrapport.
underfamiljeåret.
dokumenteras
svenskainsatserna
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Konferens

Pappor

om

i tiden

foräldraroller
Den28november1994anordnarfamiljeårskommitténett nytt informationsmöte
i Rosenbad,denna gång om föräldraroller i forskning och utveckling.
Vid informationsmötetkommer en
färsk forskarantologi, tillägnad Rita
Liljeström, att presenterasav hennes
vid
forskarkollegoroch arbetskamrater
Göteborgsuniversitet.
Vidare bjuder vi
ett nyutkommet
temanummerom familjeforskning,som
tagits fram av SocialvetenskapligTidskrifi medanledningav familjeåret.Det
kommer att presenterasav tidskriftens
Lundaredaktionoch dessgästredaktör,
docent Gunvor Anderssonfrån Lunds
universitet.
Programmetupptarbland övriga inslag också utdelning av Barnhusets
stora pris som i år går till Bente och
GunnarÖberg.Det kommeratt delasut
av ordförandeni Allmänna Barnhusets
direktion, landshövding Bertil Göransson.
Den som är intresseradav att få en
inbjudanär välkommenatt höra av sig
till kanslietper fax såskickarvi detfullständigaprogrammet.
Familjeårskommitténs kansli har
faxnummer08-723 ll 91.

i

Familjeporträtt

Radio

Frågan om fadersrollen har under familjeåret framträtt som ett centralt
tema i aktiviteterna, både Sverige och utomlands. Initiativet kommer
ofta från olika pappagrupper, men insikten om pappans roll i barnens liv
börjar vinna terräng också i myndigheter och organisationer.
Påmångahåll arbetarmannu medvetet
för att försöka upprätthållakontakten
mellan barnen och båda föräldrarna
ävenefterenseparation.Eftersommännenoñastintehar någraförebilderi sin
egenbarndombehöverdestödochhjälp
från omvärlden med att utforma sin
papparoll, särskilt i svåraoch påfrestande situationer.

olika landstingsamt Malmö kommun.
Med vardera ett tiotal mödravårdscentralersom utgångspunktska landstingen ge deblivandepappornatillfälle
att inhämtainformation och diskutera
tillsammans med en manlig utbildningsledare.

Välbesökt pappakonferens
Folkhälsoinstitutetanordnadeden 3-4
Regeringens
oktober 1994en konferensom Faderskap i skilda världar, som mötte stor
pappautbildningsprojekt
uppslutning.Intressetvisadesig varaså
Försöksverksamhetmed s.k. pappagrupper i bl.a Östersund,Upplands stortattmanintekundeta emotalla som
Väsbysamt Södermalmi Stockholm anmältsig och man har därför beslutat
har visat att föräldrautbildning riktad att dubblerakonferenseni vår.
direkt till blivande pappor har blivit
Nordiskt nätverksmöte
mycket efterfrågad.Syftethar varit att
om mansforskning
stödja männeni derasroller som bliVid ett möte i Köpenhamnden 1-2okvande eller nyblivna pappor, samtatt
tober träffadesmanliga och kvinnliga
stimulerademattta störrepraktisktanforskaretill ett första samnordisktnätsvar för barnen,bl. a. genomett större verksmöte.Konferensenkom huvuduttag av föräldraledighet.Efter de po- sakligen att handla om faderskapoch
sitiva erfarenheternafrån detta försök familjerelationer.
harSocialdepartementet
avsattmedelför
Nordisk manskonferens
medLandstingsförbundet
att i samarbete
bedriva ett bredarepappautbildnings- NordiskaMinisterrådetkommeratt anordnaenkonferensommannenden27projekt under periodenapril 1994 till
juni 1995.Projektetskallomspännafyra 28 april 1995i Stockholm.

Q

Radio Q 104,7, en privatñnansierad
lokalradio som sänderöver Storstockholm, kommerunderhöstenatt göra20
programsomknyter an till familjeårets
olika satsningar.
Programmenkommer att kunna höFamiljeni Fokustvå
rasi programserien
gånger per vecka från den 4 oktober
fram till den20 december1994.
Varje vecka kommer att innehålla
delsett familjeporträtt,dvs enpersonlig
intervju med en utvald familj, dels ett
program med ett lite mer översiktligt
och teoretiskt resonemangom olika
familjetyper.
Redaktörerför serien är Eva Kaijser och Pia Hallonsten.Avsikten är att
efter redigeringgöra programmentillgängligaför bl.a. studiecirkeländamål.

Familjeliv

i siffror,

ord

och

bild

Kommittén för FN.s familjeår arrangeradeden 6 septemberen infonnationsmedforskareochmyndigkonferens Rosenbad
om svenskafamiljer.I samarbete
heterpresenterades
nya rapporterom familjeliv och familjevillkor i Sverige.
En kort sammanfattning
av rapporternakanbeställasfrånfamiljeårskommitténs
kansli.Den somvill ta del av rapporternasom helhetbör vändasig till respektive
författare/huvudman.
Följanderapporterpresenterades:
Fakta om Den svenskafamiljen - sammansättningochförändringar från
barndom till ålderdom
ProgrammetDemografimedbarn och familj, SCB,ISBN: 91-618-0728-l
Sharing the Costsof Children
ISBN: 91-7604-056-9
Irene Wennemo,Socialforskningsinstitutet,
mödrarshälsa ochlivsvillkor
Ensammamammor- en rapport om ensamstående
ProgrammetKvinnors Hälsa,Folkhälsoinstitutet,ISBN: 91-88564-28-2.
Vi i 5:an om skolan och arbetslösheten
ElisabetNäsmanoch Christinavon Gerber,SociologiskaInstitutionen,
Uppsalauniversitet.
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Den22 november1994håller Socialstyrelseni samarbetemedKommittén
för FN:s familjeår en konferensom Familjen somvårdgivare till äldre och
handikappadei Stockholm
Den25 novembertill l december1994hållerDeutscheEU-Präsidentschañ,
Institut filr Bildung und Kultur samt Bundesministeriumför Familie und
Seniorenen workshopunder namnetEurope as experienced- Experience
Europe i Königswinter, Tyskland.Workshop-dagamaföljs av en konferens
2-4 decemberpå sammatema
Den26-27 november1994anordnarRFSL en konferensmedtiteln I 994 —
ocksåden homosexuellafamiljens år, i Stockholm
Den 29 novembertill 1 decemberhåller Socialstyrelsensin Final i Barn i
Fokus-projekteti Nacka Strand,Stockholm
Den 30 november 1994 håller Värmlandslänsallmännaförsäkringskassa
ett seminariumunder titeln Varför är det så viktigt att pappan är hemma
hos sitt barn i Karlstad

om

familjer

UNESCOhar inför familjeåretgivit ut
bok unenvackeroch intresseväckande
der titeln Families.
Boken belyserfamiljeliv ur många
olika perspektiv.Dentar bl. a.upp olika
familjeformer,föräldraroller, de äldres
familjesituationsamtekonomiska och
socialaperspektiv på familjer i olika
samhällen.
IllustreradmedfotografierochinformativakartorberättarFamiliesom världensfamiljer och deraslevnadsvillkor.
Bokenkan beställasfrån Fritzesinformationstjänst,telefon 08-690 90 90.
ISBN: l 85675041

Nytt

från

FN-förbundet

SvenskaFN-förbundet ger årligen ut
materialsom kananvändasi studierpå
Den30 novembertill 3 december1994håller den Nya Zeeländskafamiljeolika nivåer, bibliotek, i föreningar
årskommittén en konferens under namnet Strengthening Families i
ochorganisationer.Här finns rapporter
Auckland, Nya Zeeland
om FN:solika organochhandlingsprofakta om FN självt och om arbeDen 1-3 december1994 anordnarEuroparådeti samarbetemed spanska gram,
tet för de mänskligarättigheterna.
socialministerieten konferens,Evolution of the role of children in family
Medanledningav FN:s familjeår har
life: participation and negotiation i Madrid
förbundetproduceratett studiematerial
familjer för de yngsta, barn under
Den 26-27januari 1995håller Folkhälsosekretariateti Göteborgoch Folk- om
12år, där FN:slilla seriefigurFN-ñluhälsoinstituteten nordisk konferensom Föräldraskap i förändring i Göterentar barnenmed informativaävenborg
tyr hosfamiljer runt om i världen.
En listaövertillgängligtinformationsDen 13-16maj 1995håller TheInternationalSocietyfor Preventionof Child
materialkanbeställasfrån SvenskaFNAbuseandNeglect en västeuropeiskkonferenssomheterPreventionToday
förbundet,telefon08-644 98 35.
- TreatmentMight Be Too late i Oslo
Den 21-24 maj 1995håller IUFO International Union of Family Organisations en konferensunderrubriken Whopays Changingpatterns of employment, unemploymentand the implicationsfor couplesandfamilies i
Siofok,Ungem

Om arbetslösa

familjer

Folkhälsoinstitutetsbarnprogramhar
givit ut entidning somheterFyra familjerföränczrasav arbetslösheten.
De olika
familjeformersombehandlasär ensamförälderfamilj, kämfamilj, blandfamilj
och umgängesföräldem.Dessutomtar
tidningenupp arbetslöshethos invandrarfamiljer samtnyheter,forskningoch
utveckling.

90.talsfamijen

Många ansökningar
utvecklingsmedel

om

Vid ansökningstillfälletden 1 oktober
1994inkom 125 nya ansökningarom
medelur detanslagsomAllmännaarvsfonden ställt till kommitténs förfogande.Granskningenpågår fram till
den 15 december,då kommittén fattar
beslutom vilka projekt som får stöd.

Stockholmssocialtjänstanordnarden15
novemberi samarbetemedStockholms I/ T
Kansliets adress:
Skoloroch Fritid Stockholmen konfeKommitténför FN:s familjeår
rensom 90-talsfamiljenmed forskare
Socialdepartementet
och praktiker från olika verksamhets10333 STOCKHOLM
grenar. Kommitténför FN:s familjeår
inlederkonferensenmed ett anförande
Telefon: 08-76334 41
Billy ThorstenTelefax:08-723 ll 91
av departementsrådet
son, Socialdepartementet.
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Familjeåretsemblemföreställer
iN två sammanlänkadehjärtan under
ett öppettak. Med ett oavslutat
penseldragsträckerdet sig
symboliskt mot framtiden.
Formgivareär schweiziska
CatherineLittasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetkan sända en skriftlig ansökantill kommitténs
kansli. Ansökan bör innehålla
l uppgift om tänkt användningsområde samt ansvarigkontaktperson.
Vi vill fästa uppmärksamheten
" att emblemetinte får användasför
kommersiellt bruk eller utan
omnämnandeav FN:s
internationella familjeår.

fortsättning

Det officiella familjeåret är nu slut.
Det betyder dock inte att det arbete
som dragits igång under 1994upphör i och med årsskiftet. Här i
Sverige fortsätter vi arbetet med
1995.
oförminskad kraft även in

här
Vi presenterar
dennyaordföranför
deni Kommittén
FN:sfamiljeár.
Ann-Christin
Tauberman.
Honär biträdande
i
statssekreterare
Socialdepartementför
med
et
ansvar
Tibl.a.EU-frágor.

Ett år är en kort tid för att initiera en
processoch mobiliseraintresseför nya
initiativ.
zzzzzsztsztlzt.
Taubema"
De frågorsomtagits upp i densven- sakkunnigstatsi
för familjeårethar rådsberedningen
skahandlingsplanen
medansvar bl.a.sociala
jämställdhetsfrågor.
utbildningsfrågoroch
i de flestafall ställtkrav samverkan. frågor,
myndigheter,
mellan
Samverkan
samverkan över förvaltningsgränser och mer eller mindre initierade krititiker.
Detär meddennaattityd somjag gått
samverkan mellan myndigheter och
i uppgiftensomny ordförandei Komfrivilligorganisationer.
grän- mittén för FN:s familjeår. Jag ser inte
Samarbete
överorganisatoriska
dennauppgift som ett pliktskyldigt
såmånga
Att
bygga
upp.
ser tar tid att
och slutförandeav ett prosamverkansprojekt, Övertagande
sektorsövergripande
med familjen i fokus, rapporteratsfrån jekt som initierats av den förra regerolika delar av landet, ser jag som ett ingen.Jag kännerdet mer somom jag
uttryck för att den svenskahandlings- kommer till dukat bord. Det är nu när
planenfångarfrågor somupplevssom vi skall börjadokumenteraallt somhänt
underåret och granskaresultatensom
viktiga i Sverige1994.
det roliga börjar.
på
enbart
naturligtvis
inte
Det är
Vi skallnuundervårengåigenomallt
grundav det internationellafamiljeåret
kommit underåretoch försöka
Tvärtom
är
projekt
dessa
som
startas.
som
av defrådet väl så att vi har ett familjeår därför geensamladlägesbedömning
att det finns ett behov av att förståvad gorsomär viktiga att arbetavidaremed.
Men vi ska ocksågenomföranågra
detär somhänderi våraliv när familjeävenundervåren,bl.a.
mönsterförändras,när den geografiska nyaverksamheter
omflyttningenökar,närlivslängdensti- ett par storainternationellakonferenser
nordiskt expertmöteom aktuell
ger och när gränsernamellan produk- och ett
tion och reproduktion,mellanarbetsliv forskning.Vi harytterligareplaner ett
och familjeliv ändrarkaraktär.Att sätta par aktiviteter, dels ett om familj och
familjebegreppeti centrumoch reflek- våld,delsenslutkonferensdärvi får tilltera över vilken innebörddethar i våra fälle att visa delar av den utvecklingsinitierats underåret.
egnaoch andramänniskorsliv kan ge verksamhetsom
följa uppochbevaka
Vi
skadessutom
det
förståelse
till
nycklar
som
av
oss
händerrunt omkring oss.Det ger där- familjeåretsresultat den intematiomed förhoppningsvisocksåett säkrare nella arenan.
Familjeåret har på det internaunderlagför denvälfärdspolitiksom
vill fortsättaatt driva i vårt land, kan- tionella planet i än högregrad än här i
ske med ökad vaksamhetmot brister Sverigeinneburitett genombrottför en
och störreuppfinningsrikedomän tidiForts.på sid. 2
och
gare,i kampmot budgetunderskott
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Familj

från helavärldeni Köpenhamn
Den6-12 mars1995mötsstats-ochregeringschefer
för ett toppmöteom socialutveckling.Syftetär att skapaenighetkring en politisk
deklarationom åtgärderför att gynnaen socialutvecklingsomsättermänskligarättigheteroch en hållbarekologiskutvecklingi förgrunden.En viktig grundfor konferensenär de resultat som uppnåddesvid miljökonferensen i Rio 1992 och
befolkningskonferensen
i Cairo i september1994.
Förberedelsearbetet
harinriktats åtgärderinomtre centralaområden:utrotande
samtfrämjandeav social inteavfattigdom, skapandeav produktiv sysselsättning
gration. Dettaär frågor somhängernärasammanoch som berörmänniskorsåväli
de industrialiseradeländernasom i utvecklingsländernaoch de s.k. övergångsekonomiemai Central-och Östeuropa.
Konferensenhar nära kopplingartill arbetetunderfamiljeåret.Fattigdomoch
socialutslagninghar ett starktsambandmedförlustenav socialanätverkochskyddandefamiljeband.Barnsoch kvinnorslivsvillkor är intimt förknippademedmöjligheternatill egen försörjning och tillgång till en välfungerandelösningar av
Möjligheternaatt uppnåjämställdhetochsocialintegreringär också
barnomsorgen.
prägladeav de ansträngningarsom görs för att erbjudabam och ungalikvärdiga
uppväxtförhållandenoch för att överbryggasocialaochkulturella klyftor redani
bamdomen.
Det finnsdärför
Dettagäller i industriländerlika väl som i utvecklingsländerna.
anledningatt från svenskthåll lyña fram utvecklingenoch erfarenheterna
av den
svenskafamiljepolitiken,medsinahistoriskarötteri 30-taletsfattig-Sverigeochsin
starkaförankringi dagensgenerellavälfärdspolitik.
hålls ett s.k.NGO-Forum,dvs. en
Parallelltmeddenofficiella FN-konferensen
mötesplatsför frivilligorganisationerfrån helavärldensombevakaroch utövarpåtryckningar denofficiella konferensen.De bådamötenaförväntasdra sammanlagt ca 20 000 deltagare från regeringar, internationella organisationeroch
frivilligorganisationer.

familjebegreppetsom rensat
ny syn
bort endel myter. Såledeserkännerman
i dagvärldenöver förekomstenav olika
familjefonnerochlivsmönster.Detfinns
ocksåen breduppslutningkring frågor
om barnetsrätt och kring jämställdhet
somgerenbragrundattbyggavidarepå.
Att deltagai den internationelladebattenkring dessafrågor och att belysa
familjensroll i desamhällsprocesser
som
ledertill fattigdomochsocialutslagning
är enannanviktig uppgift.
Vi kommerinte att saknaarbetsuppgifter underden tid som uppföljningsarbeteti Kommittén för FNzsfamiljeår
pågår.Det är i sig ett gott betyg året
att verksamhetenkommit i gångmed
sådanstyrfart att den är svår att hejda.

i FN:s

generalfdrsamling

om
Toppmöte
social
utveckling

Forts.fl‘ sid. I

eåret

EU-seminarium

Familj

och

om

arbetsliv

Kommitténför FN:sfamiljeårharinbjudits att i samarbete
medEU-kommissionensnyinrättadenätverkFamiliesand
Workarrangera
enkonferensom farniljepolitiken i EU-ländema.
Vid seminariet,som hålls i Stockholm ijuni 1995,kommerEUzssociala
pris att delasut. Prisethar instiftatsför
att premieraföretagsomför en familjevänlig personalpolitikochsomerbjuder
personalenflexibla lösningarför attförochfamilj. Prisetadenaförvärvsarbete
ministreras
av Familiesand Work.
Seminarietsyftar till att informera
EU-tjänstemän
och-experterom svensk
familjepolitik samtatt främja ett europeiskterfarenhetsutbyte
inom området
Ann-Christin Tauberman familj ocharbetsliv.
2

Den 18-19 oktober 1994ägnadeFN:s
generalförsamlingfyra sessioner en
konferensom FNzsfamiljeår. Konferensenöppnadesav generalsekreterare
BoutrosBoutros-Ghali,sombetonade
familjens betydelseför all mänsklig utveckling.
Generalsekreteraren
konstaterade
att
familjeåretväcktenvärldsomspännande
debattochbringatnya insiktersomställer familjeni fokusför integreringenav
mänskligarättigheteri vardagslivet.Familjema behöveridag samhälletsstöd,
men inteenbartsompassivamottagare,
utansom identifieradeaktöreri den socialautvecklingen.Hanklargjordeattdet
därför är viktigt att fullfölja det arbete
som inletts under familjeåretinom ramen för de MR-konferensersom ligger
framför oss.
Drygt 40 nationerdeltogi debatten.
Erkännandetav olika familjefonner var
ett återkommandeinslag i denna. De
nordiskaländernasanförandeframfördesav IslandssocialministerGudmundir Arni Stefansson.Han betonadeden
nordiskafamiljepolitikens roll som en
del i den generellavälfardspolitiken.
Tre områdenpekadesut som prioriterade områden,nämligen att göra det
möjligt att förenafamilj och arbetsliv,
att värnaom barnetsrättigheteroch att
förebygga familjevåld. Vidare framhölls debattenom fadersrollensom ett
viktigt inslag under familjeåret.

Uppföljningsmöte
i Bratislava
Den4-7 februari 1995samlasde ansvarigakoordinatorema
frånFNzsmedlemsländertill ettmötei Slovakienshuvudstad
Bratislava.
Syftet är att utbytaerfarenheteroch
diskuterahur familjeåretskaföljas upp,
bådenationellt och
det internationella planet.
Diskussionerna
skagevägledningför
skall
enrapportsomgeneralsekreteraren
avgetill generalförsamlingenoch som
bl. a. gäller frågan om fortsatt internationell samverkan.
Från Sverigedeltar familjeårskommitténssekreterare,Birgit Arve-Fares.

Q-

Seminarium
i historia

om familjen
och nutid

Den 24 januari arrangerarKommittén
för FN:s familjeår i samarbetemed
SvenskDemograñskFöreningett halvfamiljedagsseminarium
omdemografisk
forskning i Rosenbadskonferenscenter
i Stockholm.
Underseminarietmedverkarforskare
och statistiker för att belysa familjemönstretsutvecklingbådei ett historiskt
perspektivoch i moderntid. Programmet upptar bl. a. en historisk exposé
över den svenskafamiljen, en orientering om SCB:sstoraundersökningfrån
1992om familj och arbete,samtinformationom pågåendeoch aktuelldemografisk forskning.

Forskarsymposium
om

mäns

familjer

Sociologiska institutionen vid Göteborgsuniversitetarrangerari samarbete
med Kommittén för FN:s familjeår ett
internationellt forskarsymposiumom
Mänsfamiljerelationer i Göteborg,den
5-6 maj 1995.
Symposiettar upp olika forskningsmedinriktningpåteoretiskaoch
ansatser
problemi forskningenom
metodologiska
mäns familjerelationer. Dessafrågor
sätts i ett brettperspektivsomintebara
handlarom faderskapoch partnerskapi
kämfamiljen, utan också om hur män
under sitt livslopp relaterartill familj i
och utanför hushållet.
Symposietutgör en uppföljning och
breddningav detseminariumsomkommittén anordnadei maj 1994,iParis, i
samarbetemed SvenskaInstitutet. Ett
fortsattsamarbetemedSvenskaInstitufrån
tet planeraskring dokumentationen
symposiet.
Symposietvändersigtill forskaresom
vill presenteraen egen uppsatsinom
området.Anmälanoch enkort sammanhögst enA4-sida
fattningav uppsatsen
kan sändastill Sociologiskainstitutionen,Göteborgsuniversitet,Skanstorget
18, 411 22 GÖTEBORG,fax 031-773
47 64, senastden28 februari 1995.
Ytterligareinformationlämnasav docentUlla Bjömberg,tel. 031-77347 89
tel. 08-7633464.
ellerBirgit Arve-Fares,
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Den

och välfärdsstaten
KommitténförFN:sfamiljeårarrangerar
med
den20-21 mars 1995,i samarbete
för FNzs
dennordiskasamarbetsgruppen
kallatDennordfamiljeår,ettexpenmöte
iskafamiljen och välfärdsstaten.
Flera nordiska studier som tar upp
frågorom arbetstid,omsorgstidochden
offentliga farniljepolitikensbetydelsei
mäns,kvinnors och barnsliv har redovisatsunder senareår. Några av dessa
för en
kommeratttassomutgångspunkt
diskussionmellanforskareoch beslutsfattarefrån vart och ett av de nordiska
ländernaom aktuella familjepolitiska
frågor och om tolkningen av påvisade
skillnader i jämförbara data från de
olika ländema.
De nordiskaländernauppvisarstora
likheter historiskt, kulturellt och socialt.Men detfinns ocksåskillnader,både
i förändringstakten i den utveckling
som ländernagenomgåttoch i de lös-

Forskning

om

och

könsroller

Den 28 novemberanordnadeKommittén för FNzsfamiljeår en konferensför
forskningsinformation om moderna
föräldraroller,kön och social identitet.
bl.a.
Vid konferensenpresenterades
tvånyaforskarantologier
somtagitsfram
som bidragtill det svenskafarniljeåret.
Den förstaav dessaär ett temanumTidskriftmed
meravSocialvetenslwplig
GunvorAnderssonvid Socialhögskolan
i Lund som gästredaktör.Temanumret
innehåller 10 artiklar om modernt familjeliv och familjerelationer.Gunvor
ocksåenöverAnderssonpresenterade
sikt över pågåendebarn- och familjeforskning som tagits fram inom den
södrahögskoleregionen.
Den andraantologin,JanusochGenus, är en vånbok tillägnad Rita Liljeström, skriven av vänneroch kollegor
somarbetarinomområdetkön, sexualitet och social identitet.
RitaLiljeströmberättadesjälvom sin
pågåendeforskning i Vietnam och AfbokenChelewa,
rika samtpresenterade
Chelewasombyggerpå ett forskningsprojekt om tonårsflickor i Tanzania.
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ningar som valts i respektiveland.
Ett utbyte av erfarenheterländerna
emellankan därför ge intressantainsikter.
Avsikten är att även dokumentera
symposieti en engelskspråkigrapport
inför det EU-seminariumom familj och
arbetslivsomplanerasatt hållasi Stockholm i början av sommaren.
Mötet kommeratt ägarum i Stockholm, med ordförandeni den svenska
familjeârskommittén, Ann-Christin
Tauberman,som värd.
Programmettar upp följandehuvudmbriker: Vardagslivinordiska barnfamiljer, Samspeletmellan arbetsliv och
familjeliv och Välfärdensaktörer.
Den som önskarytterligareinforrnation ellervill lämnainformationom aktuella studier inom dessaområdenär
välkommenatt ringa Birgit Arve-Fares,
tel. 08-76334 64.

föräldraskap

Under dagendeladesAllmänna barnhusetsstorapris för 1994ut till Gunnar
och BenteÖbergför derasinsatserför
familjer i separationssituationer,med
tonvikt på barnensrätt.
Vidare visadesenutställningochbilder ur fotoboken"Mor är rar, av fotograf Monika Gottfridsson.
/ 7.1;
Referenser
SøcialvetenskapligTidskrift
FORSA
ISSN 1104-1420
Janusoch Genus
ISBN 91-7608-667-4
Brombergsförlag
Barn- ochfamiljeforskning i den
södra hägskoleregionen
Forum för bamforskning,
Lunds universitet
ISBN 91-630-3037-3
Chelewa,Chelewa
TheDilemmaof TeenageGirls
SAREC
ISBN 91-7106-354-4
/

-e
Pappor

och

Slutrapport från pappagruppen
Denpappagrupp somtillsatteshösten
1992för att undersökahindrenför män
att ta ut föräldraledighetoch ge förslag
för att undanröjadessahinder har nu
lämnatsin slutrapport.
Blandde slutsatsergruppenkommit
fram till år följande:
- cheferpåallanivåermåstevågavara
förebilder
en pappagarantibör övervägassom
ett stödför de papporsom vill vara
med sina barn men där attitydema
står i vägen
arbetsgivareinom kommuner och
landstingmåste före
det bör ansessom meriterandeför
såvälkvinnor som män att ha varit
föräldralediga
statenmåstei egenskapav arbetsgivare driva utvecklingenmot fler
kvinnliga chefer
flera män bör uppmuntrasatt arbeta
inom barnomsorgen.

Familj
i

Hearing

män
Jämställdhetskonferens om
nordiska män
UnderrubrikenNordiskaMän enskiftandeskaramenmedlikartadeerfarenheterhållerNordiskaMinisterrådetden
27-28april ensamnordiskkonferensom
och för män, för att belysafrågeställningaromnordiskamänsidentitet,könsroller ochsamhälleliga
strävanden.
Vilka
är nordensmän Hurvill deatt detframtida samhälletska se ut Vilka är männenskrav och önskemåli kampenför
rättvisamellankönen Hur ser hindren
ut från mänshorisont Vad kandebidra
medför att skapaett bättresamhälle
För ytterligareinformationom papparapporten eller den nordiska manskonferensen,kontaktaDanielEkman,
Socialdepartementets
het,tel.08-7633436,fax08-247152.

eliv

folkhälsoperspektiv

Folkhälsoinstitutet
anordnari samarbete
medFolkhälsosekretariatet
i Göteborg
den26-27januari 1995ennordiskkonferensom Fâräldraskap i förändring.
Här presenteras
nordiskforskning som
lyfter fram sambandetmellan familjers
levnadsvillkor,föräldraskapoch hälsa.
Avsikten är att ge en bredbelysning
av vardagslivetsvillkor för mammor,
papporochbarn,sådantdettaframträder
i forskningoch utvecklingsarbete
i Norden vid utgångenav FN:sfamiljeår.
Programmet
tar uppfrågorsomhandlar om familjerelationeroch samspelet
med omgivningen i olika familjekonstellationeroch livssituationer. l olika
seminarierredovisaserfarenheteroch
godaexempelfrån forskningochlokalt
utvecklingsarbete.
Samarbete
medKommitténför FN:s
familjeårplaneras
kringdokumentationen
frånkonferensen,
såatt dennaskakunna
ingå som ett inslagi slutrapporteringen
fråndetsvenskafamiljeåret.

om splittrade

invandrarfamiljer

Faderskap i skilda världar H
l oktober 1994anordnadeFolkhälsoinstitutetsprogramBarnsHälsaen konferenskalladFaderskapi skildavärldar.
Intressetför dennavar så stort att man
intekundeta emotallasomville komma.
Därför har man beslutat att dubblera
konferensen.
Dennaandrachansatt vetamerom
faderskapets
glädjeämnenoch bekymmer i dagenssvenskasamhällegår av
stapelnden30-31 mars på Täby Park
Hoteli Stockholm.Ytterligareinfonnation lämnasav VibekeBing eller Maria
Brunzell,tel. 08-78335 93, fax 08-783
35 05.
Barns hälsa
SCBhar givit ut en ny rapport i serien
Levnadsförhållanden.
Barnshälsa 1988-89
Rapport87
ISBN 91-618-0736-2
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Den 15februariarrangerarSocialstyrelsenen hearing om familjerådgivning
och vårdnads-och umgängestvisteri
flerkulturellafamiljer. Underhearingen
kommerett antal frågor om invandrarfamiljemassituationatt diskuteras,bl. a.
huruvidadenflerkulturella familjenhar
störrebehovav rådoch stödfrån utomståendesamhälle, ideellaorganisationer, m.m. än andrafamiljer, om detta
behov ser annorlundaut än för andra
familjer, om de stödåtgärdersom finns
idag räcker, samt vilka andraåtgärder
sombehöverutvecklas.
Vid denhearingom skilsmässoroch
familjesplittring som anordnadesav
Kommittén för FN:s familjeår hösten
1993,berördesfrågan om skilsmässor
blandmångkulturellafamiljer.
lnvandrarfamiljernas problematik
rymmeremellertidsåmångakomplexa
frågoratt detvid dettillfället endastvar
möjligt att snuddavid dessa.
Nu följer Socialstyrelsenemellertid
uppdediskussionersomdåfördesinom
ramenför ett regeringsuppdragom utvecklingen av den kommunaliserade
familjerådgivningensamt ett uppdrag
om uppföljning av samarbetssamtalen
från Vårdnadstvistutredningen
Ju
1993:13.
Dokumentation från nätverksmöte om flyktingfamiljer
Behovetavmetodutveckling
förforskning
och utvecklingsarbetebland flyktingfamiljer är stort.Dettavar enav slutsatsemavid detnordiskanätverksmöteom
hälsoaspekterpå flyktingfamiljer som
ordnadesav Institutet för psykosocial
miljömedicinvid Karolinskainstituteti
StockholmochFlyktingrnedicinskt
Ceni Linkötrum vid Universitetssjukhuset
ping. En rapportfrån mötetkommeratt
föreliggainomkort. Ytterligareinfonnation lämnasav docentSolvigEkblad,tel.
08-72864 00.
/ iiájviivtéq
Kansliets adress:
Kommittén
förFN:sfamiljeár
Socialdepartementet
10333STOCKHOLM
Telefon:
08-763
3441
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Familjeåretsemblemföreställer
två sammanlänkadehjärtanunder
ett öppettak. Med ett oavslutat
penseldragsträckerdetsig
symboliskt mot framtiden.Formgivareär schweiziskaCatherine
Littasy-Rollier.
Den som vill användasig av
emblemetkan sända en skriftlig
ansökantill kommitténskansli.
Ansökanbör innehållauppgift om
tänkt användningsområde
samt
ansvarigkontaktperson.Vi vill
fästauppmärksamheten att
emblemetinte får användasför
kommersielltbruk eller utan
omnämnandeav FN:s
internationellafamiljeår.

FN:s familjeår har utan tvekan varit
framgångsrikt i att lyfta fram familjefrågorna i denallmännadebattenoch
väckamedvetenhetom familjensbetydelselör individ och samhälle.Härom
tycks stor enighetråda. Frågan är nu
hur vi går vidare.
Familjeåretslandvinningarär resultatet
av ettengageratarbete mångahänder
och månganivåer. Det är ett arbete
som lagt en grund att byggavidarepå.
Denfrågavi nu harattta ställningtill,
bådepå det internationellaplanet och
här hemma,gällerhur de inititiativ som
tagitsunderåretkan följas upp. Frågan
gällerom detfortsattaarbetetbörbedrivas inom ramenför specifikafamiljeprogrameller integrerasi utvecklingsarbetetinom andraområden.
i sin tur
Dennafrågasammanhänger
med hurvi, om väljerdetsenarealternativet,kan fortsättaatt bevakaförändringarsomägerrum i ochkring familjen
Kan vi inom ramen för den allmänna
välfärdspolitiken bygga in kontrollmekanismerochincitamenttill utvecklingsinsatser som fortsatt ställer
familjelivets villkor i fokus

ochkunnaformuleramål
fastvärdegrund
under
Erfarenheterna
för verksamheten.
familjeårethar visat att vägenännu är
ganskalång innanvi får en gemensam
ideologisk plattform för familjefrågor
blandFN:smedlemsländer.
l svenskfamiljepolitik betraktasfamiljen inte som ett politiskt mål i sig,
utansomen samlevnadsforrn
sombyggerpåindividersfria val. Det är inte familjen somrättssubjekteller enspecifik
familjeforrnsomståri fokusför samhälletsintresse,utanföräldrarsförmågaoch
resurseratt inomfamiljensram sörjaför
barnsochanhörigasvälfärd.Familjenär
enresursattförvalta,bådeav individoch
samhälle, i ett förhandlingsspel som
grundar sig på gemensamtansvarstagandeför barnochgamla,för sjukaoch
handikappade
ochför människorsomav
olika skäl löper risk att hamnautanför
I botten ligden socialagemenskapen.
därekonomisk
gerett samhällskontrakt,
trygghet,socialintegratiomjämställdhet
och demokratistår inskrivna som mål
för densocialautvecklingen.
Liknandemålbetonasi dehandlingsplanerför främjandeav fred ochmänskliga rättigheter, som förhandlatsfram
vid flera storaFN-konferenserparallellt
med familjeåret,tydligast vid toppmötet om socialutvecklingi Köpenhamni
marsi år.
Frånsvensksidahardet därför varit
naturligtatt föreslåatt uppföljningenav
familjeåretska integrerasi arbetetmed
uppföljningenavdessakonferenser.Dehargåttsom
battenom familjebegreppet
enröd tråd genomallakonferensema.I
enrapportfrånkvinnokonferenseniPeking sidan berättarstatssekreterare
Gun-BrittAndersson,Socialdepartementet, merom diskussionendär.

Uppföljningen i FN
Underfamiljeårethar diskussionerförts
omattarbetaframenFN-deklarationom
familjersrättigheter.Drivandei dettaarbeteharvarittheNGO Committeeonthe
för
Familyi Wien,ensamarbetskommitté
frivilligorganisationer,
somvaritverksam
sområdgivandeorgantill FN:s familjeårssekretariat.
Kommitténhar underen
följd av år arbetatmed ett utkasttill en
deklaration,som är ett försök att väga
sammande motstridiga intressensom
finns representeradei olika medlemsorganisationer.
Frånsvensksidahar vi tagit avstånd
Debatten i EU
bådefrånförslagetomendeklarationjfr
Nyhetsbrevnr l ochfrån förslagom att Ocksåinom EU har familjeåret väckt
utarbetaeninternationellhandlingsplan debatt.Familjepolitikentillhör deområför uppföljningav familjeåret.
En handlingsplanmåstebygga en
pås.3
fwtsärtning

-e
Samarbetetinom EU fungeradealldelesutmärkti alladessafrågor.Värdegemenskapenbland medlemsländerna
Kvinnokonferensen
är påtaglig.För kvinnor i u-ländemavar
avsnittenom lika ekonomiskarättigheKvinnokonferensen i Beijing blev en Spaniensordförandeskap,förhandlade ter och möjlighetersärskilt angelägna.
obestridlig framgång. Före konferen- uthålligtfor att nådethärresultatet,men Påmångahållfår kvinnor t.ex.ännuinte
senfannsutbredda farhågor om att en ett starkt stöd fanns ocksåfrån kvin- skötasinaegnabankaffarereller ägaoch
alltmer högljudd religiösfundamenta- nornai t.ex. Afrika. Det var Vatikanen ärvajord.
Arvsrättenblev en tvistefrågamellan
lism med bådekristna och muslimska somtillsammansmeden mindregrupp
förtecken skulle sätta sin prägel på muslimska länderstod för det största muslimskaländerochett starktochenigt
motståndet.Några katolska länderin- Afrika söder om Sahara.Koranengakonferensen.
Debatten i Peking var också intensiv gick också i gruppen men den stora ranterarkvinnanarvsrättmenmedlägre
majoriteten länder med stark katolsk andelänmannen.Deafrikanskaförhandkring defrågordärentraditionell syn
lama—detfannsmänblanddemocksåkvinnan och familjen bryts mot värde- kyrka tillhördede mestaktivafor att
ringar om jämställdhet,demokratioch kvinnanssexuellarättigheterochmänsk- ville längreochslåfast principenom
lika arv. Kompromissen
blevtill sist:lika
universellamänskligarättigheter.Kvin- liga rättighetergenerellterkända.
tillgång till arvsrätt.
nor från olika delar av världenkom väl
Familjers rättigheter
förbereddafor attta debattenoch for att
Utveckling mot
kontra individers
kunna åkahem med ett handlingsprointernationell rättsordning
gramatt inspirerasoch få stödav. Saker Skiljelinjemavar likartadekring synen
i
familjendärdetnu visserligenståratt Mycket annatavhandladesdeklaratiosom for oss i Sverigekan verka självfrånPeking.
klara, men som för andrakvinnor ännu familjen är dengrundläggandeenheten nenochaktionsprogrammet
är avlägsna,finns nu medsomkrav och i samhälletochatt denskallhaallt skydd Fred, landminor,massförstörelsevapen,
rättigheter i deklarationen och platt- ochstödmenatt denförekommeri mån- våld mot kvinnor, miljö, skulderoch anformen för handling. Det slås fast att gaolikaformer.Individemainomfamil- dra resursfrågor.Agendanär den som
mänskliga rättigheter gäller lika för jen skall tillerkännas egnarättigheter återkommitvidradenav FN-konferenser.
kvinnor och män, och att en aspektav och få stöd.Här utpekassärskiltflicke- Mångaav detidigareFN-konferensema
har oavsetttemai höggradfått karaktär
dettaär att kvinnor skall ha rätt att fritt barnensbehov,
Balanseni skrivningamaom vadsom av förhandlingochiblandkonfrontation
och utan påtryckning kontrollera sin
fanns
sexualitet.Denformuleringengårutöver skall betraktassom viktigast- traditio- mellannordochsyd.De elementen
det somväcktesådandebattvid befolk- nella,kulturellaochreligiösahänsynel- kvar senastvid det socialatoppmöteti
i Kairo för drygt ett år lerdetfaktumattmänskligarättigheterär Köpenhamnochvid kvinnokonferensen
ningskonferensen
sedan,då överenskommelsen
om kvin- individuella och universella- var det också.Mitt starkasteintryck från de seocksåen hårddragkampom. Slutresul- nastetvå konferensemaär ändåatt värlsig
längre
sträckte
inte
än till
rätt
nors
sexuelloch reproduktivhälsa.
tatetblev enmycketlångmeningdärde dens nationer och folk allt djupare
i processdär en intematioFråganom sexuellarättighetervar mänskligarättigheternanog ändåfick engagerasen
nellrättsordningutvecklasochbekräftas.
den mestsegslitnai Peking.EU, under övertaget.
Det forum FN genomde storakonferensemaerbjudervärlden,med regeringar,
i EU
enskildaorganisationeroch media,för
och familjeliv
Arbete
debatt över utvecklings- och kulturKommittén för FN:s familjeår arrang- GargnäsElteknik, fick dock utom täv- gränserbidrarocksåtill attformadenvärsombehövssomgrundfor
eradeijuni 1995i samarbetemedEU- lingen, mottagavar sitt hedersprisav degemenskap
kommissionensdirektorat för arbets- Terence Stewart, chef för general- en fungeranderättsordning.
FN firar i årsitt 50-årsjubileummestmot
marknadsfrågor,industriellarelationer direktoratetsenhetför socialpolitik.
Utgångspunktfor seminarietvar frå- bakgrundav dystraerfarenheterför FN
ochsocialpolitikett seminariumom Arav kriget i detforna
bete och familjeliv på Grand Hötel i goromhur skaparettsamhälledärmän ochvärldssamfundet
ochkvinnorkandelaarbeteochfamilje- Jugoslavien och av otillräcklighet i
Saltsjöbaden.
I anslutningtill seminariet,somsam- liv jämställdavillkor ochhur kanpå- Somaliaoch Rwanda.Mitt i allt som är
så mörkt visar de två FN-konferensemai
lade ett 100-tal experter, regerings- verkautvecklingen arbetsmarknaden
tjänstemän och journalister från att balansmellan arbeteoch familjeliv år ändåpå ett annatplan på hur omistEU-länderna,deladekommissionenfor skapasförbådekvinnorochmän. Dessa ligt detäratt organisationenfinns.Trots
första gångenut sitt nyinstiftadeEuro- frågor ställdesi relationtill delösningari otillräcklighet, nästanmaktlöshet,infor
ochtjänster,flexibla de akuta konflikterna kan FN driva
peanSocialInnovationAward.Prisethar form avbarnomsorg
ochdistansarbete,
inrättatsfor attpremierainnovativafore- arbetstider
somerbjuds for att skapaförutsättningarför fred och
utveckling i framtiden,just genom ett
tagochstimuleratill utvecklingsinsatser dagensföräldrarinom EU.
dokumentation
kommer
engelsk
envetetarbeteför att skapainternationell
melEn
samordningen
underlätta
kan
som
och rätt.
lan arbeteoch familjeliv.
att finnastillgänglig i börjanav novem- värdegemenskap
Sverigekundesomnytt EU-landfor- berochkandåbeställasfrån familjeårsStatssekreterare
Gun-Britt Andersson,
mellt intedeltai tävlingendettaförstaår. kommittén.Denkommersenareävenatt
Socialdepartementet
Två svenska företag, Folksam och finnasi fransköversättning.
Rapport från

iBeijing
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Q
fråns. I
fortsättning

och det
Familjen
nordiska
välfárdsbygget

den som faller under den s.k. subsidiaritetsprincipen,dvs. ligger utanfördet
områdesom EU har kompetensatt fatta
för
Minna Salmi, FoU-centralenför somel- DennordiskasamarbetsgruppenFN:s
beslutom.Samtidigtblir sambanden
lanfamiljepolitikocharbetsmarknadspo- familjeåranordnadei marsett semina- cial- och hälsovårdenSTAKES i Hellitik alltmeruppenbari deflestaländer. rium som samladeett 40-tal experter, singfors, varnadeför arbetslöshetens
i Salt- paradox:samtidigt som arbetslösheten
Med ökadrörlighetav kapitalocharbets- forskareoch regeringstjänstemän
mellanar- sjöbadenför attundertvådagardiskutera ökar, är det allt fler somarbetarövertid.
kraftblir fråganom samspelet
beteochfamiljeliv ocksåeninternationell de utmaningar som de nordiska
Risker för marginalisering
stårinför.
Därförväckerdennafråga välfärdsstatema
angelägenhet.
Socialforsknings- Kari Skrede,lnstituttför samfunnsforskIngerKoch-Nielsen,
i dagintresselångt utanfördentraditiosärdra- ning i Oslo, framhöll risken för ökad
betonade
nellt familjepolitiska sfären.Mångaav institutteti Köpenhamn,
i tifamiljepolitik, marginalisering
och klassegregering
EU:smedlemsländervill idaggärnalära geni denordiskaländernas
nedskärningar.
resursbrist
och
Hon
reformer
der
tillbaka
till
går
varandra.
somgav
av
som
av
Sverigebetraktasi dessasammanhang kvinnor en ställning som självständigt betonadeviktenav att inte ersättade gemedselektiva
somett föregångslandmedsin föräldra- rättssubjektredanunder20- och30-ta- nerellaförmånssystemen
försäkring och utbyggdabarnomsorg. len. Gemensammadrag är ocksåbl.a. stödfonneroch fästeuppmärksamheten
konfliktdimendefördelningspolitiska
EU-kommissionen vände sig därför i satsningen generellastödforrner,utsamtden sionersomfamiljepolitikenmåstekunna
vintrastill den svenskaKommittén för vecklingenav serviceförmåner
FN:s farniljeår med en inbjudanatt ar- tidiga satsningen stödtill enförälder- hantera.Hon pekadeäven enny utsatthetbland män medsvagpositionpå
rangeraett gemensamtseminariumpå familjer.
arbetsmarknaden.
Deharintesammavaldettatema.På sidan2 lämnarvi en kort
frihet somkvinnornaatt välja föräldraFlexibilitet i arbetslivet
information om detta evenemang,som
Behovetav flexibilitet i arbetslivetvar skapi ställetför arbete.
i juni.
gick av stapelni Saltsjöbaden
ett återkommandetema. SamtidigtutKlassmönsteri daghem
trycktes farhågor för att mer flexibla
Nordiskt samarbete
kan medföraen fram- Lars Dencik, Roskilde UniversitetsI de nordiskaländernafinns en samsyn arbetstidsmönster
medosäkra center,konstateradeatt de nordiskafabåde vad gäller familjebegreppetoch växt avnyaarbetstidsfonner
och
miljerna är mycketbarnorienterade
familjepolitiken.Dennordiskakontakt- arbetsvillkor.
all
praktiskt
Socialforskningsföräldrarna
Mzerkedahl,
ägnar
taget
till
Inge
att
anslutning
i
bildats
grupp som
redovisade
resul- sin tid utanför arbetet samvaromed
farniljeårethar därför erbjuditenvärde- irrstitutteti Köpenhamn,
i form av in- tat somvisaratt mänharbättrefonnella barnen.Hansågsamtidigti sin forskning
full plattform för samarbete
formations-ochidéutbyteochgemensam möjligheteratt förenaarbetetmedrollen om nordiska förskolebarnpå daghem
avstämninginför internationellaöver- somförälder,menatt de utnyttjardenna tydliga klassmönster,där framför allt
klapojkar med arbetarklassbakgrund
läggningar.Gruppenhar ocksågenom- möjlighetmindreänkvinnorna.
Fleraav destudiersompresenterades radesigsämrenärdetgälldesocialkomforskarseminarier.
fört tvågemensamma
Detsenaste,
somhandladeom dennord- tydde emellertidpå att jämställdheten petensoch kommunikativförmåga.
En dokumentationmed titeln Builiska familjenoch välfärdsstaten
presen- ökatvadgällerarbetstiderocharbetsdelning i hemmen.De svenskaföräldrarna ding Family Welfarekan beställasfrån
terasi artikelnhår intill.
synteshakommitlängsti dettaavseende. kommitténskansli fax: 08-723l 191.
Arbetet på hemmaplan
I Sverigeär vi just nu i färdmedatt sumTjejer i Europa
meraåretserfarenheter.De flestaav de
filmen Tjejeri Europa,gjordavCarolineCampell
september
hade
den14
pågår
Torsdagen
stöd
fått
utvecklingsprojektsom
fortfarandeoch kommer inte att hinna ochIsak Benyamine,premiärpå Mediecenteri Tumba.
Filmen,somdelvisfinansieratsmedmedelfrån Kommitténför FN:s familjeår,
innankommitténavslutar
avrapporteras
handlarom tre invandrarflickoroch derastankarkring frågor om identitet,tillhösitt arbete.Vår avsikt är emellertidatttill
årsskiftetkunnalämnaenslutrapportdär righet ochrasism.Den ingåri ett störreprojekt somNadiaBannoGomes Mångvi pekar ut de uppföljningsinsatservi kulturellt centrumarbetatmedsedan1991.
Filmenkanbeställastillsammansmedenhandledningfrån MångkulturelltCenanserangelägnaatt gå vidare med.
Med dettanummerav nyhetsbrevet, trum, tel: 08-530625 64. Den l6 oktoberoch två veckor framåtvisas en utställden 24
som troligen blir vårt sista, vill vi ge ning om gruppens arbete på Kulturhuset i Stockholm. På FN-dagen,
någraglimtar av det arbetesom pågått oktober, anordnasocksåett seminariumi anslutningtill utställningen.
underdesenastemånaderna.Vi tar dock
inte farväl av våra läsareännu.Vi hopoch barns utveckling
Om familjer
pasnämligenatt kunna skicka vår slutTidskriftharutkommitmedetttemanurnmer
om Familjensomjordrapport till nyhetsbrevetsabonnenter, Socialmedicinsk
månför barnshälsaoch utvecklingnr 8 1995, med DagmarLagerberg,Akadenär vi kommit så långt.
Numret,sombygger föredragvid
miskasjukhuseti Uppsala,som gästredaktör.
riksstämmai december1994,har stöttsav familjeårskommittén.
Red. Läkaresällskapets
3

—

När
-

banden
aktuella

På

brister

utredningsforslag

Två betänkandensom rör samhälletsstödvid familjeseparationerhar utkommit
BetänkandetUnderhållsbidragochbidragsförskott
undervårenoch sensommaren.
SOU 1995:26, som innehålleren översynav det ekonomiskastödettill bamfamiljer somsplittrats,kom i våras.Ett fortsattöversynsarbete
av bidragsförskotteti
i samband
syfte att nedbringakostnadernapågår n. inom Socialdepartementet,
med regeringensbudgetsaneringsarbete.
Det andrabetänkandetgäller stödettill föräldrar ochbarn vid vårdnadstvister.
Vårdnadstvistutredningenlämnadei augustisitt betänkandeom familjerättsliga
frågor, Vårdnad- boende- umgängeSOU 1995:79 somnu ärute remiss.Utredningenhar bl.a. hañ i uppdragatt utvärderaerfarenheterna
av samarbetssamtal
kommunernasroll
klargöra
vårdnadskonflikter
lösa
samtatt
för
instrument
att
som
vid dessa.Mot bakgrundav de positiva erfarenhetersom utvärderingenpåvisade
förs
föreslårutredningenatt en bestämmelse
om möjlighetentill sarnarbetssamtal
i föräldrabalken.Utredningenföreslårocksåatt enportalparagrafom att barnens
bästaskall varavägledandevid besluti frågorsomrör vårdnadochumgängeskrivs
i föräldrabalkenskap.6.Kommunernaföreslåsfå en fastställdroll när detgäller
att hjälpaföräldraratt träffa bindandeavtalom vårdnad,boendeoch umgängeutan
domstolsförfarande.Vidare föreslåsSocialstyrelsenfå i uppdragatt spridainforoch om denhjälp kommunernakan ge.
mation om samarbetssamtalen

Barnkonventionen

5 år

Den l september1995 firades Barnkonventionensfemårsdagvid en temadag, anordnadav Barnombudsmannen
under rubriken På spaning efter barnkonventionen.
Inför temadagenhadeBamombudsmannengenomförtenenkätför attfå en
hunbild av hurlångtbarnkonventionen
nit trängaut i kommunernaochderasarredovisasi rapportenPå
bete.Resultaten
spaning efter barnkonventionen som
vid temadagen.
presenterades
ävenen
Utöver dennapresenterades
faktabok, som tagits fram i samarbete
medSCB, Upp till 18 -fakta om barn
och ungdom ISBN 91-6180789-3.
Boken bygger på aktuell statistik och
ger en bred bild av barns levnadstörhållanden i Sverige idag. Materialet
presenterasi lättlästatabeller och diagram, kryddade med citat från intervjuer med bam. Boken kan beställas
från SCB:sPublikationstjänsti Örebro,
tel: 019-1768 00.

Rapport

Rykande

färskt

från

SCB

StatistiskacentralbyrånSCB kommer
i dagarnaut medtvårapporter,sombygger 1992/93års storafamiljeundersökningi programmetDemografimed
barnoch familj.
Livet gestaltarsig på mångaolika
vis för olika människori fråga om utbildning och arbete,parbildning och
barnafödande, separationer och nya
förhållanden.RapportenKvinnors och
mänsliv ISBN 91-618-0792-3geross
en bild av olika livsförlopp och vi får
veta hur vanligaeller ovanliga de är.
I rapportenSkilsmässoroch separationer ISBN 91-618-0791-5 försöker
man bl.a.besvarafråganom det går att
urskiljanågrasärskildagrupperav människor bland vilka skilsmässor och
separationer i samboförhållandenär
särskilt vanliga,om när i livet en separationvanligeninträffar ochhur arbetsoch utbildningssituationen
serut
kommeratt finBådapublikationema
nastillgängliga SCB inom kort.

om flyktingfamiljer

spaning

efter

framtiden

och hälsa

Det nordiskaforskamätverketMigrationochhälsahöll i november1994ett seminapåflyktingfamiljer.
rium om Hälsoaspelcrer
Seminariethar nu dokumenteratsi rapportenThe Health Aspectsof Refizgee
Familiesin theNordicCountries.Vidare informationkanlämnasav Solvig Ekblad,
IPM, tel: 08-728 69 65.

Socialdepartementethar under våren
startattvå framtidsprojektsomsyftartill
ochstiattattta fram kunskapsunderlag
muleratill utvecklingsinsatser
somstöd
för reformarbetet kring den svenska
välfärdsmodellen.
Storstadskommittén
Regeringentillsattei vårasen kommitté
med uppgift att föreslå och initiera åtlevnadsgärdersomkanskapa
villkor, samt undanröja hinder för
samverkan och samordning av den
samladepolitiken i våra storstäder.
Kommittén, som tagit sig namnet
Storstadskommittén,
harbl.a.tagitsikte
degrupperblandbarnoch ungdomar
som på grund av svårauppväxtvillkor
riskeraratt få en dålig start i livet. TillmedAllmännaarvsfondenhar
sammans
kommitténtagit initiativ till en projektverksamhet,somriktar sig till deutsatta
barn i storstadsområdena,
somav olika
skäl står utan den reguljära barnomsorgen.Regeringensavsikt äratt under en treårsperiodavsätta45 miljoner
för dettaändamål.
Kontaktperson:Håkan Svärdman,
tel: 08-405 34 85.
Välfärdsprojektet
Välfärdsprojektetär samlingsnamnet
en seriestudieroch initiativ som initiei avsikt att
ratsav Socialdepartementet,
i detsvenska
belysavälfärdsutvecklingen
samhälletfrån olika utgångspunkter.
Förhoppningen
är att projektetskage
underlagoch impulsersomgör detmöjligt att utveckla och effektivisera välfardspolitikeninomderestriktionersom
en nödvändigsaneringenav ekonomin
medför.Ett antalstudierär redanigång.
Resultatenav dessa kommer att redovisasi ensärskildrapportseriebestående
av tre delar: Kunskap/fakta,Idé/debatt
samtEnskildaRöster.
Kontaktperson:Richard Lagercrantz,
tel: 08-40533 17.

Kansliets adress:
för FN:sfamiljeår
Kommittén
Socialdepartementet
10333STOCKHOLM
Telefon:0B-40534 17
Telefax:08-7231191
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från
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för
FN:s

OMMITTEN

FÖR FN:s

FAMILJEÅR

PRESSMEDDELANDE
Ytterligare
infomiation:

1993-10-05

Informationssekreterare
Lena Wikström
Telefon: 08 - 763 34 41
Huvudsekreterare
Birgit Arve-Parês
Telefon: 08 - 763 34 64

SE BARNEN
från forskare
- budskap
och experter vid hearing
om skilsmässor

Kommittén för FN:s familjeâr höll under torsdagen och fredagen en hearing om
I hearingen medverkade forskare och experter som
skilsmässor och familjesplittring.
omrâdet, samt personer som i sitt dagliga arbete i myndigheter och
är verksamma
organisationer kommer in på dessa frågor.
Syftet med hearingen var att göra en bred kunskapsinventering. Forskare och
praktiker gav alla sin bild av problematiken kring skilsmässor och familjesplittring.
De pekade också ut frågor och områden som behöver en fördjupad belysning genom
forskning, förändringsarbete och debatt.
Hearingen hölls som ett led i arbetet för att utveckla och effektivisera samhällets
insatser till stöd för familjer som splittras. Skilsmässoproblematiken är ett av de
temata som Kommittén för FN:s familjeâr har tagit upp i sin handlingsplan inför
familjeâret 1994. Ordföranden för kommittén, statssekreterare Carl-Anders
Ifvarsson, sade inledningsvis:
"Vi behöverveta mer om den processsombarn och föräldrar går igenomi
sambandmed att föräldrar beslutarsig för att skilda vägaroch om hur
samhälletkan stöttafamiljerna bådeföre, underoch efter det att skilsmässanär
ska ge en grund för
ett faktum. Vi hoppasatt dennakunskapsinventering
fortsattainsatserbådeav oss självaoch av andra."
Under hearingen framkom bl a att barnets behov och rättigheter ofta inte tillvaratas
tillräckligt. Många av deltagarna efterlyste ett barnperspektiv i samhällets sätt att
hantera kontakten med familjer i en separationssituation.
Hearingen kommer att dokumenteras och rapporten kan beställas från kommitténs
kansli senare i âr. En informationsbroschyr om familjeâret finns redan nu att
beställa, liksom en rapport från ett tidigare forskarsymposium: "Om modernt
familjeliv och familjeseparationer".

Socialdepartementet
10333STOCKHOLM

Besöksadress:
26
Jakobsgatan

Telefon:
08- 7633464
Telefax:08- 723ll 91

Kommittén

för

F Nzs familjeâr

PRESSMEDDELANDE
Ytterligare
information

1993-12-02

Informationssekreterare
Lena Wikström
Telefon 08 763 34 41
Huvudsekreterare
Birgit Arve-Fares
Telefon 08 763 34 64
-

10 MILJONER TILL
FN:s FAMILJEÅR

Regeringen har idag beslutat ställa 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden
till förfogande för Kommittén för FN:s familjeâr. Pengarna skall användas för
utvecklingsarbete och lokala initiativ med anknytning till den svenska
handlingsplanen för FN:s familjeâr 1994.
Kommittén för FN:s familjeâr är en interdepartemental kommitté under
socialdepartementet. Den leds av statssekreterare Carl-Anders Ifvarsson och har
i uppgift att förbereda och samordna insatserna i Sverige. I uppgifterna ingår att
i samverkan med myndigheter och frivilligorganisationer
stimulera till
utvecklingsarbete och lokala initiativ, särskilt samverkansprojekt som syftar till
att stärka samhörigheten mellan barn och föräldrar samt förebygga social
utslagning.
Kommittén har i handlingsplanen för Sveriges medverkan pekat ut vissa särskilt
angelägna områden för förebyggande insatser och stöd till barn och ungdomar.
Dessa handlar bl. a. om familjer med osäkra arbetsvillkor, splittrade familjer,
ungdomar som söker vuxenroller, barn och familjer som lever i mångkulturella
miljöer samt familjer där föräldrarna av olika orsaker sviktar i föräldrarollen.
Kommittén skall även bidra till erfarenhetsutbyte och information i anslutning
till den svenska handlingsplanen samt föra ut svenska erfarenheter till
internationell debatt.
Handlingsplanen för Sveriges medverkan i familjeåret finns att rekvirera från
kommitténs kansli. Ansökningshandlingar och anvisningar om ansökningstider
m. m. kan rekvireras från kansliet fr. o. m. den 10 januari 1994.

Kansliets
adress:
Socialdepartementet
10333STOCKHOLM

Tel:08- 7633417
Fax:08- 7231191

Kommittén

för

FN:s

familjeår

PRESSMEDDELANDE
Ytterligare

1993-12-30

information

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon 08-763 34 41
Huvudsekreterare
Birgit Arve-Pares
Telefon 08-763 34 64

1994
- INTERNATIONELLT
FAMILJEÃR

Förenta Nationema har utlyst 1994 till ett internationellt familjeår. Över hela
världen kommer frågor som rör familjelivets betydelse och villkor i det moderna
samhället att stå i centrum för debatten. Året kommer också att erbjuda särskilda
förutsättningar för familjeforskning. Ny kunskap kommer att utvecklas, om
familjen som social institution, om samspelet mellan samhälle och familj. Vid
konferenser och forskarmöten världen över kommer kunskaper och erfarenheter
att spridas och ge impulser till fortsatta studier och samarbete över disciplin- och
nationsgränser.
I Sverige kommer familjeåret att uppmärksammas på olika sätt. Regeringen har
givit i uppdrag åt en interdepartemental kommitté, Kommittén för FN :s familjeår
S 1992:06, att förbereda och samordna de svenska insatserna på central nivå.
Ett handlingsprogram för Sveriges medverkan i familjeåret har tagits fram, samt
en informationsbroschyr
som presenterar handlingsprogrammet.
Det svenska familjeâret invigs den 28 januari med en konferens som fått
Kommittén vill på detta sätt föra ut
namnet Familjen
- en gränslös resurs.
information om familjeåret och lyfta fram centrala inslag i den svenska
handlingsplanen. Medverkande är forskare och praktiker, centralt och lokalt
verksamma. De kommer att från olika utgångspunkter presentera verksamheter
och erfarenheter, som knyter an till den svenska handlingsplanen. Konferensen
öppnas av socialminister Bengt Westerberg. Även ungdomsminister Inger
Davidson medverkar i sin roll som ordförande i barn- och ungdomsdelegationen.
Som särskilt inbjuden hedersgäst deltar dessutom FN:s koordinator för
familjeåret, Henryk
Sokalski.
Både FN och den svenska regeringen lägger stor tonvikt vid lokalt
utvecklingsarbete. Kommittén för FN :s familjeår har framhållit vikten av
nytänkande och initiativ till samverkan mellan myndigheter och
Regeringen
frivilligorganisationer
i arbetet med att förbättra familjers livsvillkor.
har ställt ett särskilt anslag om 10 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till
kommitténs förfogande, för att möjliggöra ekonomiskt stöd till fömyelsearbetet.
Ansökningshandlingar för stöd till utvecklingsprojekt
finns att rekvirera från
kommitténs kansli från den 10 januari 1994.

Social
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information

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon 08-763 34 41
Huvudsekreterare

Bengt

Birgit Arve-Fares
Telefon 08-763 34 64

inviger

Westerberg

familjeåret

FN har utlyst 1994 till ett internationellt familjeár. I morgon inviger
socialminister Bengt Westerberg det svenska familjeåret vid en konferens
anordnad av Kommittén för FN :s familjeâr. Konferensens namn är Familjen - en
gränslös resurs. Bland Övriga talare ingår ungdomsminister Inger Davidson, FN:s
koordinator för det internationella familjeåret, Mr Henryk
Sokalski, professor
Rita Liljeström, generaldirektör Claes Örtendahl, Socialstyrelsen samt
generaldirektör Agneta Dreber, Folkhälsoinstitutet.
Kommittén vill med denna konferens informera om familjeâret och den svenska
handlingsplanen för familjeåret. Medverkande är forskare och praktiker som
presenterar verksamheter och erfarenheter med anknytning till den svenska
handlingsplanen.
Konferensen äger rum i City Conference Centre, i Norra Latin i Stockholm.
Programmet bifogas. Representanter för media är välkomna. Medtag presskort.
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information

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon 08-763 34 41
Huvudsekreterare

Svensk

Birgit Arve-Parês
Telefon 08-763 34 64

för

FN:s

Det internationella familjeâret i Sverige invigdes
Norra Latin, Stockholm.

jämställdhetspolitik

viktig

familjeår

fredagen genom en konferens i

Sokalski,
Vid konferensen framhöll FN:s koordinator för familjeâret, Mr Henryk
jämställdhetsområdet: Idag tycker många
Sveriges roll som föregångsland
familjer, och i synnerhet kvinnorna inom dem, att en av de svåraste balansgångarna i
vardagen är att få arbetslivet och familjelivet att gå ihop. Den dubbla bördan, att sköta
både avlönat arbete utanför hemmet, och oavlönat arbete i hemmet, vilar fortfarande
huvudsakligen på kvinnorna. Liksom alla de nordiska länderna har Sverige kommit
långt på vägen mot järnställdhetsmålet. Jag anser att det är på detta område som ni
kan bidra mest till familjeâret - genom att visa att jämställdhet mellan könen inte är
en utopi, utan kan uppnås genom social och ekonomisk utveckling i kombination med
en fruktbar allians mellan stat och kvinnorörelser på gräsrotsnivå.
Socialminister Bengt Westerberg som öppnade konferensen och året angav i sitt
anförande målen för de svenska insatserna under âret: Till skillnad från andra âr som
FN utlyst handlar familjeâret inte om någon särskild grupp utan snarare om en social
institution eller en samhällsföreteelse som just nu genomgår stora förändringar i
världen.
De här förändringarna tas på sina håll till intäkt för att vrida klockan tillbaka. Det tror
jag vore farligt. Därför är utgångspunkten för Sveriges medverkan i farniljeåret att
insatserna ska kunna ses som inslag i en långsiktig verksamhet inom ramen för svensk
familjepolitik.
Den svenska medverkan i familjeâret ger oss möjlighet att summera
vad som görs inom olika sektorer och att lyfta fram aktuella erfarenheter och
kunskapsbehov både för inhemsk debatt och internationellt erfarenhetsutbyte."
De svenska insatserna under familjeâret samordnas av Kommittén för FN:s familjeår
som fått särskilda medel till sitt förfogande för utvecklingsverksamhet och
fömyelsearbete som anknyter till den svenska handlingsplanen. Informationsmaterial
och ansökningsblanketter kan rekvireras från kommitténs kansli.
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information:

Lena Wikström,

Aktiviteter

bitr. sekr.

FN:s

under

familjeår

Kommittén för FN:s familjeår har tagit fram en katalog över svenska aktiviteter och
evenemang vilka knyter an till familjeåret. Evenemangen arrangeras av olika
myndigheter och organisationer. Katalogen innehåller arrangemang av skilda slag:
mindre, lokala projekt såväl som rikstäckande kartläggningar och satellitkonferenser.
Således har ett sextiotal organisationer hittills anmält cza etthundraâttio aktiviteter som
V
olika sätt handlar om familjer. Katalogen kan beställas från kommitténs kansli.
Bland aktiviteter som anordnas av kommittén själv eller i samarbete med andra kan
nämnas
temat Familjen - en gränslös resurs jan -94
en nationell invigningskonferens
sept
en hearing med forskare och praktiker om skilsmässor och familjesplittring
-93. En dokumentation från hearingen kan beställas från kommitténs kansli.
en fördjupningskonferens om samhällets insatser i samband med skilsmässa och
i samarbete med Allmänna barnhuset mars -93
familjesplittring
seminarium
ett
om familjebegreppet i samverkan med de övriga nordiska
Nordiskt Forum i Åbo aug -93
familjeårskommittéerna
svenska kulturhuset i Paris i
ett svensk-franskt seminarium om faderskap
samarbete med Svenska Institutet maj -94
en nordisk konferens om familjepolitisk forskning i samarbete med de övriga
nordiska familjeårskommittéema
en avslutande nationell konferens
Kommittén för FN:s familjeår har också av regeringen fått i uppdrag att fördela 10
miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för utvecklingsverksamhet i anslutning till
familjeåret. Fömyelsearbetet ska syfta till att pröva nya metoder och arbetssätt för att
stödja barn och föräldrar och förebygga social utslagning. Anslag kan sökas av
frivilligorganisationer
och lokala myndigheter i samverkan med organisationer, vid
den 1
två tillfällen under året: den 1 mars och 1 oktober 1994. Vid ansökningstillfállet
mars inkom 86 ansökningar som tillsammans sökte drygt 25 miljoner kronor.
Kommittén ger under året ut ett nyhetsbrev och dokumentationer från några
konferenser. Dessutom finns visst övrigt informationsmaterial som kan beställas från
kommitténs kansli. Telefonnummer för beställningar är 08-763 34 17.
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information:

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41
utdelade

Huvudsekreterare

4,3 miljoner

Birgit Arve-Parês

utvecklingsprojekt

Telefon: 08-763 34 64

familjer

till

för

Kommittén för FN:s familjeâr har av regeringen fått förtroendet att fördela 10
miljoner ur Allmänna arvsfonden till utvecklingsprojekt med anknytning till
handlingsplanen för det svenska familjeåret. Nu är den första ansökningsomgângen
klar. Beslut om tilldelade medel togs vid ett kommittésammanträde 28/4 1994.
Av 86 projektansökningar som kommit in till kommittén beslöt man att bevilja
medel till 23 se bifogad bilaga.
Sammanlagt fördelades drygt 4,3 miljoner kronor i denna första
ansökningsomgâng. I höst finns ytterligare ett ansökningstillfálle.
detta ska vara kommittén tillhanda senast den 1/10.

Ansökningar

till

Informationsmaterial
om familjeåret kan beställas från kommitténs kansli pâ telefon
08-763 34 17 eller telefax 08-723 11 91. Ansökningshandlingar kan rekvireras
efter sommaren.

Socialdepartementet
10333 STOCKHOLM

Besöksadress:
Jakobsgatan
26

Telefon: 08-76334 41
Telefax: 08-723ll 91

Pressmeddelande
Ytterligare

1994-05-11

information:

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41
Huvudsekreterare
internationell
15 maj
familjedag

Birgit Arve-Parês
Telefon:

08-763 34 64

1994 har av FN utlysts till ett internationellt familjeâr. Man har också utsett den 15
maj till The International Day of Families. Under denna dag kan myndigheter och
organisationer manifestera sitt engagemang i och stöd till familjer av alla slag
ex. erbjuda rabatter eller dylikt.
genom att
Den svenska kommittén för FN:s familjeâr kommer inte att centralt ordna några
möjligheten för andra att
evenemang under farniljedagen, men vi vill gärna peka
uppmärksamma den 15 maj genom olika initiativ.
Information om familjeâret handlingsplan m. m. kan beställas från kommitténs
kansli
telefon 08-763 34 17 eller telefax 08-723 11 91.
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information:

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41
Huvudsekreterare
Internationell

Birgit Arve-Fares
Telefon:

fotoutställning

om familjen

08-763 34 64

Kommittén för FN:s familjeâr visar i samarbete med SIDA och svenska UNESCOrâdet fotoutställningen The Family under perioden 15 augusti till 6 september 1994.
Utställningen grundar sig pâ en internationell fototävling, anordnad av UNESCO
som ett särskilt bidrag inför FN:s familjeâr 1994, inom ramen för FN:s
kulturârtionde. Över 10 000 bidrag skickades in till fototävlingen. Utställningen
består av 132 bilder, utvalda av en internationell jury. Ett urval av bilderna visas
SIDA:s bistândsforum på Birger
nu i Stockholm, dels i Rosenbads foajé, dels
Jarlsgatan 63. En katalog som visar samtliga 132 bilder finns tillgänglig i
utställningslokalerna.
Information om familjeâret och de svenska insatserna kan beställas från kommitténs
kansli på telefon 08-763 34 17 eller telefax 08-723 ll 91.
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Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudselcreterare
Birgit Arve-Pares

Informationsdag

Telefon: 08-763 34 64

om svenskt

familjeliv

Kommittén för FN:s familjeår 1994 anordnar tisdagen den 6 september
en
informationsdag på temat Familjeliv i siffror, 0rd och bild.
I samarbete med myndigheter och forskare presenteras
nya rapporter om familjeliv
och familjevillkor
i Sverige. Samtidigt förrättas prisutdelning i Socialstyrelsens och
Kamratpostens serieteckningstävling Mitt familjeliv.
Programmet upptar bl.a.:
Statistiska Centralbyråns rapport Den svenska familjen,
som innehåller
specialbearbetningar ur folk- och bostadsräkningar och andra källor.
- Folkhälsoinstitutets rapport Ensamma mammor - en rapport om ensamstående
mödrars hälsa och livsvillkor, som bygger på en inventering
av aktuell forskning,
statistik och projektverksamhet samt intervjuer med
ensamma mammor.
- resultat från forskningsprojektet Arbetslösheten och barnen som handlar om hur
föräldrarnas arbetslöshet påverkar barnen, psykiskt, socialt och materiellt.
- en jämförande studie av farniljestödet i OECD-ländema, som redovisas i en
doktorsavhandling vid Stockholms universitet, Sharing the Costs of Children.
Vidare presenteras pågående arbete vid Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum
samt aktuella utredningar vid Socialdepartementet och forskning som stöds av
Socialvetenskapliga forskningsrådet.
Se bifogat program för ytterligare information.
Anmälan till informationsdagen görs till kommitténs kansli på telefax 723 11 91,
senast den 1 september.
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information:

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41
Huvudsekreterare
Birgit Arve-Fares

Familjeliv
Telefon:

0rd

08-763 34 64

i siffror,

och bild

Rosenbad en informationsKommittén för FN:s farniljeår anordnar idag
konferens om svenska familjer. I samarbete med myndigheter och forskare
presenteras nya rapporter om familjeliv och farniljevillkor i Sverige.
Fakta om Den svenska familjen är en statistikrapport från SCB där man bl. a. kan
läsa om att nästan 60 procent av dagens 43-åringar fortfarande lever ihop med sin
första partner och att 80 procent av 1990 ârs sjuåringar bodde tillsammans med
båda sina ursprungliga föräldrar.
Sharing the Costs of Children är en doktorsavhandling från Socialforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, som innehåller jämförelser av familjestödet i
18 OECD-länder. Här kan man bl. a. få veta att Sverige inte har det mest generösa
farniljestödssystemet, men däremot det som bäst omfördelar tillgångar till
låginkomsttagare och kvinnor.
Ensamma mammor - en rapport om ensamstående mödrars hälsa och livsvillkor har
tagits fram av Folkhälsoinstitutets program för Kvinnors hälsa. Rapporten
socialbidrag.
vederlägger bl. a. myten om att ensamma mammor oftast lever
Inom gruppen socialbidragshushâll ligger de ensamstående mammorna först på
tredje plats, efter ensamstående män och kvinnor utan barn
Vi i 5 :an om skolan och arbetslösheten heter en första rapport från ett treårigt
forskningsprojekt vid Uppsala universitet, som handlar om arbetslöshet och barn.
Enligt rapporten finns inga entydiga signaler om att barn till arbetslösa nödvändigtvis påverkas negativt vad gäller
ex. frånvaro, skolprestationer och humör.
Barnombudsmannen kommer att förrätta prisutdelning till vinnarna i Karnratpostens och Socialstyrelsens serieteckningstävling för skolungdom, Mitt familjeliv.
Dessutom presenteras under dagen pågående arbete vid Socialstyrelsens
Epidemiologiska Centrum, utredningar vid Socialdepartementet, samt forskning
som stöds av Socialvetenskapliga forskningsrådet.
Se bifogat program för ytterligare information.
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1994- 11-22

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudsekreterare
Birgit Arve-Fares

Informationsdag

Telefon: 08-763 34 64

om familjeroller

Kommittén för FN:s familjeår 1994 anordnar måndagen den 28 november 1994 en
infonnationsdag
temat Familjeroller.
Här presenteras nya publikationer om familjeliv och familjevillkor
i Sverige.
Samtidigt förrättas utdelningen av Allmänna Barnhusets stora pris för 1994.
Programmet upptar bl.a.:
-

Mor är rar - en fotobok om modersrollen av Monika Gottfridsson,
Malmö kommun

-

Med fokus på familjen
Socialvetenskaplig Tidskrift
- ett temanummer av
familjen,
redigerad
Gunvor
docent
Andersson,
Lunds universitet
om
av

-

-

Janus och Genus en bok om kön och social identitet tillägnad
professor Rita Liljeström, redigerad av docent Ulla Björnberg,
fil. dr Anna-Karin Kollind samt fil. dr Arne Nilsson, Göteborgs universitet
Barndomsbilder

arbete om barndom, i ett mångkulturellt perspektiv,
- ett
som presenteras av professor Philip Hwang, Göteborgs universitet

Se bifogat program för ytterligare information.
Anmälan till inforrnationsdagen görs till kommitténs kansli på telefon 08-763 34 17
eller telefax 08-723 11 91 senast fredagen den 25 november 1994 kl. 17.00.
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information:

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudsekreterare
Birgit Arve-Fares
Telefon:

Informationsmöte
om familjeforskning

08-763 34 64

Kommittén för FN:s familjeâr 1994 anordnar idag, måndagen den 28 november,
Mötet äger rum i Rosenbads
ett informationsmöte på temat Familjeroller.
kl. 09.00-15.00.
konferenscenter, Drottninggatan
Aktuell forskning om rollspel i familj och samhälle presenteras i fyra forskarantologier: en vänbok tillägnad Rita Liljeström, den nya forskartidskriften
Socialvetenskaplig tidskrift, som ägnar sitt andra nummer ât familjeforslming,
en
internationell publikation om barndom i ett mångkulturellt perspektiv samt en
rapport från ett biståndsprojekt i Tanzania. Samtidigt delas Allmänna Barnhusets
stora pris 1994 ut till Bente och Gunnar Öberg för deras insatser för familjer i
separationssituationer, med tonvikt pâ barnens situation. Vidare presenteras en
fotobok om modersrollen och en katalog över forskning i södra högskoleregionen.

Följande

publikationer

presenteras

under dagen:

Malmö. Monika Gottfridsson
Mor är rar - en fotobok av Monika
arbetet i
har under flera år följt olika familjer och fotograferat det osynliga
hemmet. Hon har dokumenterat de ögonblick som lätt glöms bort i en stressig
vardag. Så här skriver hon själv i förordet: En blick, en gest, en rörelse kan
säga så mycket mer än vad den ser ut att göra när den flimrar förbi oss i
vardagslivet... Livets ögonblick blir starka och mäktiga när man bevarar dem och
får närma sig dem i sin egen takt.
redigerat av
Socialvetenskaplig Tidskrift - ett temanummer om familjeforskning,
docent Gunvor Andersson, Lunds universitet. Temanumret, som har tagits fram
med anledning av FN :s familjeâr, är det andra numret av denna nya vetenskapliga
facktidskrift. Det inleds med en betraktelse över familjen som välfárdforskningens
"svarta låda av Birgit Arve-Fares, huvudsekreterare i Kommittén för FN:s

Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Besöksadress:
Jakobsgatan26

Telefon: 08-763 34 41
Telefax: 08-723 ll 91

familjeår. Numret innehåller nio forskaruppsatser med olika infallsvinklar på
temat familj:
Gunilla Halldén ger en bild av familjen ur barns perspektiv
Ulla Björnberg visar hur föräldrars psykiska hälsa påverkas av arbete och
familjeliv
Göran Lassbo granskar forskning om enförälderfamiljen
som uppväxtmiljö
Sven Persson belyser föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg
Elinor Brunnberg jämför vård och omsorg av förskolebarn i Sverige och
England
Ann-Britt Mossberg fäster uppmärksamheten på anhörigvârdares villkor
Margareta Hydén påminner om att familjelivet också kan rymma upprepat våld
Benny Henriksson ger insyn i den homosexuella familjen
Anna-Karin Kollind visar tre pionjärers insatser för familjerádgivning
Barn- och familjeforskning
i södra högskoleregionen
- en översikt över aktuell
forskning om barn och familj sammanställd av Forum för barnforskning vid
Lunds universitet.
Janus
Genus en vänbok tillägnad professor Rita Liljeström, Göteborgs
universitet, och redigerad av docent Ulla Bjömberg, fil. dr Anna-Karin Kollind
och fil. dr Arne Nilsson, Göteborgs universitet. Boken handlar om kön, sexualitet
och social identitet i dagens samhälle. Författarna undersöker bland annat
innebörden av modernt faderskap och moderskap. De belyser också vad manligt
sexuellt våld och synen på prostitution kan säga oss om könsrelationernas
förändring. Vidare visar de hur manlig och kvinnlig homosexualitet kan bidra till
vår förståelse av hur den sociala könsidentiteten utvecklas och byggs upp i vårt
samhälle.
Chelewa, Chelewa
- The Dilemma of Teenage Girls - en bok om tonårsflickor i
Tanzania och deras utsatthet i brytningen mellan tradition och nya livsmönster.
Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid universitetet i
Dar es Salaam som bedrivits med finansiellt stöd av SAREC. Den har redigerats
av fil. dr Zubeida Tumbo-Masabo och professor Rita Liljeström, Göteborgs
universitet, och ges ut av Nordiska Afrikainstitutet,
Uppsala.
Images of Childhood
bok som granskar kulturellt och historiskt förankrade
—en
föreställningar om barn och barndom. Vikten av en sådan inblick relateras till
dagens Sverige, där vart sjätte barn har föräldrar som invandrat från ett annat
land och gränserna mellan olika kulturer tenderar att suddas ut alltmer. I boken
medverkar forskare från många olika discipliner och flera olika kulturer. Boken,
som kommer ut under hösten 1995, är redigerad av professor C. Philip Hwang,
psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, samt M. E. Lamb och
Siegel.
Välkomna

Pressmeddelande
1994-12-15

Ytterligare

5 miljoner

information:

till

Sekreterare Birgit Arve-Fares
Telefon: 08-763 34 64

kronor

familjeprojekt

Kommittén för FN:s familjeár delar i dag ut drygt 4,9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga social utslagning samt fostra barn och
unga till demokrati. Detta genom långsiktiga insatser för att främja ett jämställdt
föräldraskap samt utveckla nätverken kring det enskilda familjehushâllet.
Pengarna kommer från ett anslag om 10 miljoner kronor som ställts till kommitténs förfogande av Arvsfondsdelegationen i anslutning till FN:s familjeâr. Drygt
4,3 miljoner kronor har delats ut vid ett tidigare utdelningstillfälle.
De medel som nu beviljas går till sammanlagt 32 projekt. Dessa har valts ut bland
totalt 130 ansökningar som granskats av en tvärsektoriell beredningsgrupp.
Särskild vikt har lagts vid projekt där nya arbetsformer prövas samt insatser för att
främja erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
Kommitténs ordförande, bitr. statssekretare Ann-Christin Taubennan,
Socialdepartementet, säger i en kommentar till beslutet: "Mot bakgrund av att det i
diskussionen om våldet nu ställs krav på ökat föräldransvar, känns det
tillfredsställande att kunna stödja projekt som kan fördjupa våra kunskaper om
föräldraskapets villkor och som på olika sätt belyser familjens och barnens
situation i dagens samhälle."

Information om FN:s familjeår kan erhållas från Kommittén för FN:s familjeár,
Socialdepartementet, 103 33 Stockholm,tel. 08-763 34 64, fax 08- 723 11 91.
För information

om de enskilda projekten, se bilagd förteckning.
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Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudsekreterare
Birgit Arve-Fares

Forskarseminarium

Telefon: 08-763 34 64
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Kommittén för FN:s familjeâr anordnar tisdagen den 24 januari 1995 i samarbete med l
Svensk Demografisk Förening ett seminarium för att informera om demograñsk
familjeforskning.
Seminariet äger rum i Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1
iStockholm, kl. 13.00-16.15.
Programmet upptar bl. a. en historisk exposé över den svenska familjen, en
orientering om SCB:s stora undersökning frän 1992 om familj och arbete, samt
information om pågående och aktuell demografisk familjeforskning.
Anmälan till informationsdagen görs till kommitténs kansli
telefon 08-763 34 17
eller telefax 08-723 11 91 senast fredagen den 20 januari I 995 kl. 17.00.
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familjeforskning

om demografisk

Kommittén for FN:s familj eår anordnar idag, i samarbete med Svensk Demografisk
Förening, ett halvdagsseminariurn om demografisk familj eforskning. Seminariet äger
i Stockholm.
rum 13 .OO-l 15 i Rosenbads konferenscenter
Under seminariet medverkar demografer, historiker, sociologer, ekonomer och
Statistiker för att belysa familj emönstrets förändringar och utveckling över tid, både
historiskt och i nutid.
Programpunkter under dagen är bl. a.:
-

Familjemönstrets utveckling i Sverig i ett historsikt perspektiv
Information om 1992 års undersökning om Familj och arbete
Pågående-planerade-möj liga forskningsprojekt med användning av
familj eundersökningens data.

För ytterligare information se bifogat program.
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- budskap

om den generella
från nordiskt

familjepolitiken
expertmöte

Kommittén för FN:s familjeår anordnade tillsammans med de övriga nordiska
ländernas familjeârssekretariat den 20 och 21 mars 1995 ett expertmöte
om Den
nordiska familjen och välfärdsstaten. Ett 40-tal experter, forskare, tjänstemän och
politiker samlades då i Saltsjöbaden för att mot bakgrund
av aktuell forskning
diskutera innebörden i de utmaningar som de nordiska välfärdsstaterna står inför.
Viktigt

slå vakt om särdragen

i den nordiska

familjepolitiken

De nordiska länderna uppvisar stora likheter både när det gäller målen, utformningen
av olika förmånsssystem och strategier inom familjepolitiken.
Inger Koch-Nielsen,
Socialforskningsinstituttet
i Köpenhamn, betonade särdragen i de nordiska ländernas
familjepolitik,
som går tillbaka till reformer som gav kvinnor en ställning som
självständigt rättssubjekt redan under 20- och 30-talen. Gemensamma drag är också
bl.a. satsningen på generella stödformer, utvecklingen
av serviceförmâner samt den
tidiga satsningen
stöd till enförälderfamiljer.
Hon betonade vikten av att slå vakt
om dessa och varnade också för de risker för ökad segregering som finns inbyggda i
utvecklingen mot ökad decentralisering, pluralism och nymoralism.
Familj

och arbetsliv:

män har större formella

anpassningsmöjligheter

Inge Mwrkedahl, också hon knuten till Socialforskningsinstituttet
i Köpenhamn,
redovisade resultat som visar att män i har större utrymme för flexibilitet i arbetslivet
och bättre formella möjligheter att förena arbetet med rollen
som förälder. Men
hennes forskning visade samtidigt att männen utnyttjar denna möjlighet mindre
än
kvinnorna som i stället tänjer på de formella ramarna för att
vara mer tillgängliga för
barnen genom olika individuella överenskommelser och strategier.
Flera av de studier som presenterades tydde emellertid på att jämställdheten ökat
vad
gäller arbetstider och arbetsdelning i hemmen. De svenska föräldrarna hade kommit
längst i detta avseende.

;
P
Det

hedrar de svenska männen att de tar sitt ansvar och utnyttjar sina möjligheter
säger socialförsäkrings- och familjeminister Anna Hedborg,
som deltog i expertrnötet.
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också förenat med risker
- men
Behovet av flexibilitet i arbetslivet var ett återkommande tema. Samtidigt uttrycktes
farhågor för att mer flexibla arbetstidsmönster kan medföra uppkomsten av
arbetstidsformer med osäkra arbetsvillkor, vilket ytterligare skulle försvaga
ställningen för grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. "Ett flexibelt arbetsliv
är viktigt för barnfamiljerna, men facken måste uppmärksamma behovet av kollektiva
konstaterade Inge Mzerkedahl.
regleringar och ramar för flexibiliteten

Flexibilitet

i arbetslivet

viktigt

Minna Salmi, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
i Helsingfors, talade om arbetslöshetens paradox: samtidigt som
STAKES
arbetslösheten ökar, är det alltfler som arbetar övertid. Hon poängterade att samspelet
mellan familj och arbetsliv, som traditionellt varit en kvinnofråga, i den moderna
nordiska familjepolitiken handlar om alla individer.
Fördelningspolitiska

konfliktdimensioner

Också Kari Skrede, från Institutt för samfunnsforskning i Oslo, varnade för risken för
ökad marginalisering och klassegregering i tider av resursbrist och nedskärningar.
Hon betonade vikten av att inte ersätta de generella förmånssystemen med
behovsprövade och selektiva stödformer, för att behålla en bärkraftig familjepolitik.
Hon underströk samtidigt att vi måste vara uppmärksamma på de fördelningspolitiska
konfliktdimensioner
som familjepolitiken måste kunna hantera. Det handlar om latenta
motsättningar mellan generationer, mellan löntagare och icke-löntagare, mellan högoch läginkomsttagare, mellan tjänsteproducenter och klienter och kanske också mellan
kvinnor och män. Hon pekade i detta sammanhang bl.a.
en ny utsatthet bland män
med en svag position på arbetsmarknaden. De har inte samma valfrihet som kvinnorna
att välja föräldraskap i stället för arbete.
Klassmönster

i daghem

Även Lars Dencik, Roskilde Universitetscenter, varnade för risken för ett nytt manligt
utanförskap i ett samhälle där flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga blir viktiga egenskaper. Han såg i sin forskning om nordiska förskolebarn på daghem tydliga klassmönster, där framför allt pojkar med arbetarklassbakgrund klarade sig sämre när det gällde social kompetens och kommunikativ
förmåga. Han konstaterade också att de nordiska familjerna är mycket barnorienterade och att föräldrarna ägnar praktiskt taget all sin tid utanför arbetet åt
komplementära
samvaro med barnen. Han betonade de kvalitativa skillnaderna och
för de krav
förbereda
barnen
det
gäller
att
dragen i daghemsmiljön och familjen, när
som det moderna samhället ställer.
Nordisk

rapport

En dokumentation från expertmötet, i form av en Lägesrapport om den nordiska
familjen och välfärdsstaten, kommer att tas fram som ett nordiskt bidrag till FN:s
familjeår. Avsikten är att rapporten skall föreligga till den EU-konferens om Familj
och arbetsliv, som den svenska farniljeårskommittén arrangerar i samarbete med EUkommissionen

den 19-20 juni 1995.
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internationell

familjedag

Under den gångna veckan diskuterade FN:s Kommission för social utveckling frågan
om uppföljningen av det internationella familj eåret 1994.
Ett förslag om att medlemsländerna skulle anta en gemensam deklaration om familjers rättigheter och skyldigheter, som väckts av frivilligorganisationema
vann inte
medlemsländernas gehör. Kommissionen bedömde att länderna fortfarande står
alltför långt ifrån varandra i synen på familjen för att detta skulle vara meningsfullt.
Ett viktigt argument är också att de internationella överenskommelser och konventioner om mänskliga rättigheter som tidigare träffats och antagits av flertalet länder,
redan idag ger utgångspunkter för att förbättra villkoren för de familjer som behöver
samhällets stöd. Det gäller bl. a. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1966, Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
1966, Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor
1979 samt nu senast Konventionen om barnets rättigheter 1989.
Familjefrâgoma ägnas dock fortsatt uppmärksamhet i FN. Frågan om familj eårets
uppföljning kommer upp i generalförsamlingen i höst, då FN:s generalsekreterare
Kommissionen för social utavger en rapport om erfarenheterna från familj
veckling har också i sitt arbetsprogram för den kommande tvåårsperioden tagit upp
ett särskilt delprogram om familj och social utveckling.
FN:s engagemang i familj efrågoma markeras vidare av att generalförsamlingen utsett
den 15 maj till en internationell familj
Eftersom 1995 utlysts till toleransens år
har man föreslagit att även familjedagen ska anknyta till detta tema.
Den svenska kommittén för FN:s familj eår håller på att slutföra sitt arbete och kommer i höst att redovisa sina erfarenheter i en rapport till regeringen. Kommittén
kommer inte att själv anordna några särskilda aktiviteter med anledning av familj edagen, utan vill istället inbjuda alla och envar som känner sig manade att ge dagen ett
innehåll som knyter an till årets tema.
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Utdelning

Presskonferens

av EU-kommissionens

nya arbetslivspris

Den 19-20 juni 1995 anordnas på Grand Hotel Saltsjöbaden i Stockholm ett
seminarium om Arbete och familjeliv, genom ett samarbete mellan Kommittén för
Socialdepartementet och EU-kommissionens femte generaldirektorat
FN:s familj
arbetsmarknadsfrågor, industriella relationer och socialpolitik.
l anslutning till seminariet, som kommer att samla ett 100-tal experter,
tjänstemän och journalister från EU-ländema, kommer kommissionen
European Social Innovation Award. Priset är nyinstiftat och delas i
gången. Syftet är att stimulera till utvecklingsinsatser och nytänkande
att underlätta samordningen mellan arbete och familjeliv.

regeringsatt dela ut sitt
âr ut för första
när det gäller

Företag och myndigheter i samtliga EU-länder har inbjudits att delta i tävlingen. Den
sker i tre olika klasser: storföretag, små och medelstora företag samt myndigheter.
Sverige kan som nytt EU-land formellt delta i tävlingen först nästa år. Två svenska
företag har dock, utom tävlingen, utsetts till mottagare av var sitt hederspris.
Priset kommer att överlämnas av Terence Stewart, chef för generaldirektoratets enhet
för socialpolitik, vid en ceremoni som äger rum i Markus Wallenbergsalen på
Grand Hötel Saltsjöbaden, måndagen den 19 juni kl. 19.00.
Välkomna till prisutdelningen med efterfolj ande presskonferens
Vi bifogar ett seminarieprogram for kärmedom. Pressleg erfordras.
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Den nya gymnasieskolan- hur går det U.
Samverkansmönster
i svenskforskningsfinansiering.U.
3. Fritid i förändring.
Om kön och fördelning av fritidsresurser. C.
4. Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför
regeringskonferensen
1996.UD.
Politikområdenunderlupp. Frågor om EU:s första
pelareinför regeringskonferensen
1996.UD.
Ett år med EU. Svenskastatstjänstemäns
erfarenheterav arbeteti EU. UD.
7. Av vitalt intresse.EU:s utrikes- och
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.
UD.
Batterierna- en laddadfråga. M.
9. Om järnvägenstrafikledning m.m. K.
10.Forskningför vår vardag.C.
11. EU-mopeden.Ålders- och behörighetskravför
tvá- och trehjuligamotorfordon.K.
12.Kommuneroch landstingmedbetalningssvårigheter.Fi.
13.Offentlig djurskyddstillsyn.Jo.
14.Budgetlag—regeringensbefogenheterpå
finansmaktensområde.Fi.
15.Union för bådeöst och väst. Politiska, rättsliga
och ekonomiskaaspekterav EU:s sjätte
utvidgning. UD.
Förankringoch rättigheter. Om folkomröstningar,
utträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga
rättigheteri EU. UD.
Bättre trafik med väginformatik. K.
Totalförsvarspliktigam95. Förslag om jobb/studier
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. Fö.
19.Sverige,EU och framtiden. EU 96-kommitténs
bedömningarinför regeringskonferensen
1996.
UD.
20. Samordnadrollfördelning inom teknisk forskning.
U.
21. Reform och förändring. Organisationoch
verksamhetvid universitetoch högskolorefter
1993års universitets-och högskolereform.U.
22. Inflytande riktigt - Om eleversrätt till
inflytande,delaktighetoch ansvar. U.
23.Kartläggningoch analysav den offentliga sektorns
upphandlingav varor och tjänstermed
miljöpåverkan.N.
24. Från Maastrichttill Turin. Bakgnmdoch övriga
EU-ländersförslagoch debattinför
regeringskonferensen
1996. UD.
25. Från massmediatill multimedia—
att digitaliserasvensktelevision.Ku.
.

1996

26. Ny kurs i trafikpolitiken + Bilagor. K.
27. En strategiför kunskapslyftoch livslångtlärande.
U.
28. Det forskningspolitiskalandskapeti Norden
1990-talet.U.
29. Forskningoch Pengar.U.
30.Borgenärsbrotten- en översyn av ll kap.
brottsbalken.Fi.
31.Attityder och lagstiftning i samverkan
+ bilagedel.C.
32.Mössoch märmiskor.Exempel bra
IT-användningbland bam och ungdomar.SB.
33.Banverketsmyndighetsrollm.m. K.
34.Aktiv arbetsmarknadspolitik+ expertbilaga.A.
35. Kriminalunderrättelseregister
DNA-register. Ju.
36.Högskolai Malmö. U.
37. Sverigesmedverkani FNzs familjeår. S.
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