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statsrådetTill HedborgAnna

beslut den april bemyndigade regeringen dåvarandeGenom 9 1992
för Socialdepartementet, statsrådet Westerberg,chefen Bengt att

tillkalla interdepartemental beredningsgrupp S 1992:06 meden
föruppdrag förbereda den svenska insatsen genomförandetatt av

Nationemas Internationella Familjeår dir.Förenta 1994 1992:56.
Beredningsgruppen överlämnade den handlings-24 1993mars en
plan för Sveriges medverkan i familjeår. aprilFN:s Den 6 1993
beslutade chefen för Socialdepartementet förlänga berednings-att

mandat med uppdrag för genomförandet deattgruppens svara av
svenska insatserna handlingsplanensi enlighet med riktlinjer.
Kommittén i samband härmed Kommittén för FN:santog namnet
familjeår.

januari beslutade regeringen tilläggsdirektivDen 27 om
dir.1994:l4 uppdrogs kommittén fördelavarvid anvisadeatt
medel Allmänna arvsfonden enligheti med regeringens beslut denur
2 december Samtidigt preciserades kommitténs1993. ansvar som
samordnande för Sveriges nationella och internationellaorgan

med anledning Sveriges medverkan i familjeår.insatser FN:sav
Kommitténs har därefter, med hänvisning bl.a. tillmandat Sveriges
internationella regeringens beslut den juni29engagemang, genom

förlängts decembertill den 31 1995 dir.1995:1995, 105.
arbete ordförandekommitténs har deltagit dåvarandeI som

statssekreteraren generaldirektör Carl-Anders Ifvarsson från
1992-06-04 från och med1994-11-09 1994-11-10t.o.m. samt
nuvarande statssekreteraren Ann-Christin Taubennan. leda-Som

har deltagit hovrättsassessor Gudrun Justitiedeparte-Antemar,möter
hovrättsassessom Dahl, Justitie-t.o.m. 1994-02-28, Matsmentet

departementet fr.o.m. departementsrådet1994-03-01, Lars
Civildepartementet kanslirådetBryntesson, t.o.m. 1993-03-31,

Eva-Stina Hultinger, Utbildningsdepartementet fr.o.m. 1993-04-01
departementssekreteraren Cederholm-Cars, Civildepartementet,Eva



departe-Danielson, Socialdepartementet,departementsrådet Mona
Socialdepartementet t.o.m.mentsrâdet Christina Gynnå-Oguz,

Gun-Mariedepartementssekreteraren Pettersson,1993-03-31,
fr.o.m. 1995-09-13,1993-04-01Socialdepartementet t.o.m.

Kashefi, FinansdepartementetBettinadepartementssekreteraren
Catharinadepartementssekreteraren Kipp, Ut-1993-12-31,t.o.m.

ambassadören1992-09- 1O,rikesdepartementet t.o.m.
departe-fr.o.m. 1992-09-11,Wiklund, UtrikesdepartementetEthel

Socialdepartementet, kanslirådetBilly Thorstenson,mentsrådet
och departe-Zachrison-Nilsson, ArbetsmarknadsdepartementetAnn

Kultur/Arbetsmarknads-Lindqvist,mentssekreteraren Göran
fr.o.m. 1994-03-01.departementet

departementssekreterarendeltagitsakkunniga harSom
fr.o.m.Kultur/ArbetsmarknadsdepartementetLindqvist,Göran
Social-sakkunnig Bertil Mathsson,1994-02-28,1992-06-04 t.o.m.

Wieselgren,kanslirådet Jon Peter1993-03-31,departementet t.o.m.
sakkunnig Louise Drangel,1993-12-31,Socialdepartementet t.o.m.

kommunalrådetfr.o.m. 1993-04-01,Socialdepartementet
forskningsrådet fr.o.m.SocialvetenskapligaEriksson,Eva
Lidal, Socialdepartementetdepartementsrådet1993-04-01 och Bengt

kanslirådethar deltagitfr.o.m. 1994-01-01. Som expert
fr.o.m. 1993-04-01.SocialdepartementetKindlund,Sören

den novemberförordnades, 1 1992,i kommitténsekreterareSom
forskningsrådet,Socialvetenskapligaavdelningsdirektören vid

sekreterare förordnadesbiträdandeBirgit Arve-Fares. Som
Nilsson,och Anne-Louise denden augusti 1993Wikström 1Lena

olika periodersekretariatets arbete har underjanuari 1994. I även1
Anne-Marie Lindén och NathalieCronstedt, Parês.deltagit Ulla

haft sin tyngdpunktoch 1994arbete har under 1993Kommitténs
huvudsakligenUnder har verksamhetennationella aktiviteter. 1995i

viss uppföljninguppföljningsinsatseromfattat internationella samt
initierats inom forutvecklingsverksamhetden ramensomav

kommitténarvsfonden. Bl.a. harfrån Allmännaanvisade medel
två internationellagenomfört och dokumenteratunder 1995

konferenser.
upphörde den decemberoperativa verksamhet 31Kommitténs

januarisekreterare iskrivits kommitténsSlutrapporten har1995. av
kommitténs ledamöteroch justeratsfebruari 1996och perav

redovisar det arbetefebruaricapsulam den 1996. Rapporten27 som
erfarenheter ochvissaanslutning till familjeåretutförts i samt

föra vidare. Sombedömts angelägnaslutsatser separataattsom



internationella konferenserbifogas från de tvåbilagor rapporterna
hållits under 1995.som

februariStockholm den 27 1996

Ann-Christin Tauberman

/Birgit Arve-Parês
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Sammanfattning

Genom resolution i Förenta Nationemas generalförsamling denen
december8 1989, proklamerades 1994 till internationelltett

familjeår. Med anledning detta interdepartementalav gavs en
beredningsgrupp, knuten till Socialdepartementet, i uppdrag att
utarbeta handlingsplan för Sveriges medverkan i det intematio-en
nella familjeåret.

I 1993 presenterade beredningsgruppen sitt förslag och fickmars
därvid uppdraget för samordningenatt de svenska insatser-svara av

vid genomförandet handlingsplanen. Gruppen i sambandna av antog
härmed Kommittén för familjeår.FN:snamnet

Den svenska handlingsplanen
Den svenska handlingsplanen sin utgångspunkt i målen förtog
svensk familjepolitik och den inriktning på socialt förebyggande
åtgärder utmärker denna.som

Familjepolitiken sedan lång tidär hörnstenarna i svensken av
välfárdspolitik. byggerDen ekonomiskt stöd och sociala tjänster
för barns och föräldrars försörjning,att trygga insatser församt att
integrera barn och föräldrar i samhällslivet, bl.a. tidigagenom
åtgärder för motverka marginaliseringatt och social utslagning.

Både statlig och kommunal verksamhet bygger generella
samhällsinsatser, såsom barnbidrag, föräldraförsäkring, mödra- och
barnhälsovård, barnomsorg, skola, Skolmåltider, Skolhälsovård,
fritidsverksamheter Dessa insatser viktiga komplementetc. utgör till
familjen i barnen och barns uppväxtmiljöer. Deomsorgen om
erbjuder kollektiva skyddsnät den enskilda familjenrunt som

barn och föräldrar grundskyddgaranterar fattigdomett ochmot
socialt utanförskap.

samhälletNär förändras uppstår efterhand villkor och problemnya
föräldrar och barn har hantera i sin vardag. När problemenattsom

delas många, skapar de så småningom behov förändring ochav av
förnyelse i de verksamheter inrättats.som
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ieffektivt, skebli näraförmåste,Förändringsarbete att sam-
lokalhamåsteberörs. Detmänniskordemedverkan ensom

deutvecklarochmobiliserarformerske iochförankring som
förändrings-dettasjälva. Imänniskornafinns närasomresurser

samarbetsparter.viktigafolkrörelseorganisationerarbete är
målenkringsamarbetetillorganisationerstimulera dessaFör att

decemberiRegeringenbeslutadehandlingsplanensvenskaför den
till kom-arvsfondenAllmännamedelsärskildaställa1993 att ur

tillanknytningmedutvecklingsverksamhetförförfogandemitténs
preciseradeshärmedsambandhandlingsplanen. Isvenskaden

för desamarbetsorganochkontakt-uppgifterKommitténs som
1994:14.Dir.familjeårtill FN:sanslutningiinsatsernasvenska

förår 1995utgångentillförlängtsmandat harKommitténs avsenare
105.1995:Dir.uppföljningsinsatservissatillåtaatt

SverigestillupptaktbildatutgångspunkterdeDetta är som
kommitténlades påuppdragfamiljeår. Detimedverkan FN:s som

handlingsplanengenomförandet attvid varav

villkorochlivfamiljerskunskapsutvecklingtillstimulera om-
verkningar,familjepolitikenssvenskadensamt

särskiltinitiativ,lokalaochutvecklingsarbetetillinspirera-
samhörighetenstärkasyftar tillsamverkansprojekt attsom

utslagning,socialförebyggaföräldrarochbarnmellan samt
debatt,internationelltill samterfarenhetersvenskaföra ut-

frånmedelstödmedutvecklingsprojekttillmedelfördela av—
arvsfonden.Allmänna

innehållRapportens
deutförtsarbetedet samti dennaredovisarKommittén rapport som

ihararbete. Dendettadragitsslutsatserocherfarenheter avsom
innehåll:följandekorthet

medarbetetförutgångspunkternasvenskaderedovisarKapitel 1
upplägg-och allmännasyfteförredogörfamiljeåret rapportenssamt

ning.
ochutgångspunkternainternationellaför deredogörskapitel 2l

haft i arbetetfamiljeåretsvenskadetinramningglobaladen som
globaltilänkarmånga ettingåttdär åretinom FN, en avsom

rättigheter.mänskligaochfredförengagemang
avlkom-delsutförts Sverige,arbete idetredovisarKapitel 3 som

detDär ävenandra aktörer.vissa presenterasdelsmittén, av
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informationsmaterial och de publikationer kommittén tagitsom
fram.

kapitel och redovisasI 4 5 kommitténs internationella engagemang
och de erfarenheter gjorts i detta. Kapitel 4 sammanfattar desom
delar den internationella debatten kommittén haft tillfälleav attsom
följa dels inom delsFN, på europeisk nivå, redovisar kom-samt
mitténs medverkan i denna debatt. kapitelI 5 detpresenteras
nordiska samarbete i anslutning till familjeåret.ägtsom rum

Erfarenheter och slutsatser från det svenska familjåret
Kommittén har inte haft i uppdrag utreda och komma medatt egna
åtgärdsförslag. Kommittén har dock bedömt det angeläget att
redovisa de erfarenheter och bedömningar gjorts under arbetetssom
gång och därför i kapitel sina6 slutsatser vad gällerpresenterar
fortsatta instser inom familjeårets verksamhetsområde.

På det internationella planet kommitténanser

Sverige bör sig aktivt för barns och föräldrarsatt attengagera-
välfärd i förgrunden i det internationellasätts samarbetet på
nordisk, europeisk och global nivå fortsatt infonna-genom
tions- och erfarenhetsutbyte.

På det nationella planet kommitténanser

insatser bör vidtas för främja långsiktigatt att en-
informationsfärsörjning och kunskapsutveckling inom barn-

familjeområdet.och Bl.a. redovisas förslagett upprättaatt en
longitudinell, demografisk barndatabas. Kommittén pekar

behovet utveckla befintligaäven styrmedel och formeratt
för dialogen mellan forskare och olika brukarintressen inom
barn- och familjeområdet,

den utvecklingsverksamhet initierats i anslutning tillatt som-
familjeåret integreras i långsiktiga för idé- ochmer program
erfarenhetsutbyte, i syfte få till stånd brett förnyelse-att ett
arbete och kompetensutveckling i frågor lokalrören som
samverkan kring barn och föräldrar.

Kommittén pekar här bl.a. skolans,på primärvårdens och
socialtjänstens roller och möjligheter det gällernär att
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familje-förebyggandeutvecklafor sigoch ettgemensamt var
ambi-generella insatser medförenarstödpedagogiskt som

och föräldrar.barnintegrerationen utsattaatt
nåsärskilt angelägnafunnitkommitténGrupper, attsom

insatserförbyggande är:genom

oseddautanförstående ochisolerade pappormammor,-
konflikter, sigillafarbarnsamt varevuxnasavsom

åtskilt,ellerlever tillsammansföräldrarna
dåligoch medvuxenkontakterstabilaungdomar utan-

föräldraskap,framtidaförberedskap eget
isolerade invand-särskiltflyktingfamiljer,ochinvandrar--

de frånskildaocksåoch deras barn,rannödrar män-men
finnsinvandrarbakgrund. Detmedoch ungdomarnen

specielladenuppmärksammaskälstarka att press som
medhit från länderkommerfamiljerdrabbar ettsom

vad dekulturfrämmandespråk ochfrämmande oavsetten
de problemde kom hit.innan Utöverhar gått igenom som

fallde i de flestafamiljer, leversvenskadelar medde
utsatthetoch harkorstryckunder kulturellt störreen

förtroendekunskap ochinformation,grund sämre omav
samhället.svenskaför det

familje-slutord erinrankapitel lämnassistaI rapportens omensom
inforställerfamiljen.Demokratin börjar Detårets imotto: enoss

också medborgareföräldrar,uppfordran, inte bara utan ocnsomsom
livet.få god iskaför alla barnimedmänniskor, startattansvaret en
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English Summary

itsBy resolution 44/82 of 8 December 1989, the General Assembly
of the United Nations proclaimed 1994 the International Year of the
Family IYF. Subsequently, the Swedish Government mandated the
Minister of Health and Social Affairs call interministerialto upon an

committee elaborate Plan of Action forpreparatory theto Swedisha
participation the International Year of the Family.

The Swedish plan of Action
After presenting Draft Plan of Action, March 1993, thea prepara-

committee mandated monitortory the implementation of thetowas
Swedish plan of action for the IYF. The committee adopted the

of the Swedish Committee the International Year of thename on
Family Kommittén for familjeår.FN:s

The Swedish plan of action started from the objectives ofout
Swedish family policy and the preventive thatstress on measures

hallmark of this policy. Family policy has for long time beena a one
of the of Swedish welfare policy.comerstones based on
economic and social services thesupport economic sub-to ensure
sistance of children and and aiming inte-parents, aton measures
grating all children and into social life, by thatparents e.g. measures

marginalization and social exclusion.counteract
Swedish family policy schemes, both national and local, are

primarily based general benefits such child allowances,on as paren-
tal insurance, preventive maternal and child health childcare, care
and education, school meals, leisure activites. These havemeasures
important subsidiary functions, supplementing families the care
and protection of children, looking into the environments which
children They offer safety around eachnetsgrow up. common
family and offer children and basic protection againstparents

and social exclusion.poverty
As society undergoes changes, conditions and problemsnew new

be handled by and childrento everyday life. Whenparents appear
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graduallytheypeople,shared byproblems createthese amanyare
and services.benefitsexistingrenewalandneed for change

of socialimplementationsuccessful,beorderIn to pro-any
peoplewith thecollaborationclosedevelopped inbemustgrammes

be locallytherefore haveof renewalOperationsconcemed. to
develop existingmobilize andthatformstakeanchored and must on

organisationsgovemmentaltheselocal In nonprocessesresources.
therfore importantTheyactiveoften playNGOs part. arean

of social change.monitoring offor thepartners processes
implementa-theof NGOsparticipationtheorderIn promoteto

the Governmentfor theaction IYF,Swedish plan oftion of the
of thefundingspecialallocateDecember 1993decided, 2 outtoon

forCommitteeof by thedisposedFund, beSwedish Inheritance to
plan of actionSwedishtherelatedprojectsdevelopmentfunding to

FocalCommitteeof thethe missiontimethefor the IYF. At assame
wording byprecisegivenPoint for the IYF newmoreawas

Committee latermandate of theThedirectivesDir. 14.1994: was
certain followalloworderof inthe end 1995,prolonged until to up

formed thethatprerequisitestheTheseactivitiesDir 1995: 105. are
participation the IYF.Swedishframework for the

ofof the planimplementationtheCommitteetask of theThe
action towas

family lifeknowledge aboutofdevelopmentthestimulate new-
familySwedishofthe impactand aboutconditionsand family

policy,
jointespeciallyinitiatives,work and localdevelopmentpromote-

andchildrenbonds betweenstrengthen theaimingprojects, to
exclusion,socialand to preventparents

debate,internationaltheexperiencesSwedishforwardbring-
and

Fund towardsInheritanceSwedishfrom theallocate grants-
projects.development

of theContent report
work carriedof thecommittee givesthe outthisIn accountreport an

Familyof theInternationalYearCommittee theSwedishby the on
Thework.from thisdrawnconclusionsof experiences andand the

shortly follows:content as
andbackgroundSwedishof thegivesChapter 1 accountan

of theand featurethe aim general report.presents
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globalbackground and theinternationaltheChapter 2 presents
constitutedwhere the IYFUnited Nations,framework within the one

humanandeffortgloballinksof to promoteout peaceamany
rights.

Sweden, bycarriedof the workgivesChapter 3 outaccountan
theoutside Com-majorof theand byCommitteethe actorssome

produced by thedocumentsthecontainsalsomittee. reporta on
financialreceivedhavepublications thatand supportCommittee on

Committee.from the
which theactivities ininternationaltheandChapter 4 5 reports on

havethat theyinsightsand thebeen involvedhasCommittee on
debateinternationalof thethoseproduced. Chapter 4 partsresumes

United Nationswithin thefollowablecommittee has beenthethat to
contributionsof thealso givenlevel.and AnEuropean accountat

theChapter 5this debate.committeemade by the reports on
of thethewithintaken placecollaboration that hasnordic context

IYF.

Internationalthe YearSwedishfrom theConclusions experiences
Familyof the

investigateof Committeetask theThe tonot to proposenorwas
giveimportantdeemedhowever,Committee has,The tomeasures.

work.along theconclusions madeandexperiencesof theaccountan
withconclusionsitsCommitteethetherefore,chapterIn presents

of therealm IYF.thecontinued initiativesregard to

thatthe comitteeof view ofpointlevel, theinternationalAt

the fore-welfareparentalchild andbringSweden should to—
ofexchangecontinuedbycooperation,internationalground

and globalNordic, Europeanand experiencesinformation at
levels.

thatcommitteeof thepoint of Viewlevel, thenationalAt

ofsupplylong-termtakenshould be to promotemeasures—
of childrendomainthescientific knowledgeandinformation
things theothercommittee discussesfamilies. Theand among
data basedemographiclongitudinalestablishingpossibility of a

existingneed developthealso pointschildren. toat meanson
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and forms for monitoring the dialogue between researchers and
different interests the field of children and families.consumer
the development projects that have been initiated during the IYF—
should be integrated into long-term for the exchangeprogrammes
of experiences and ideas, order wideto promotenew a

with regard local cooperationCompetence ofto support
children and families. The committee other thingsstresses among
the roles and potentialities of school, primary health andcare
social services, each separately and joint efforts, whenone

developing preventive and educationaltocomes support to
families, combining general with aim integratetomeasures an
children and living precarious circumstances.parents

The committee has found be particularly importantto to
develop and implement preventive addressing the follo-measures
wing groups:
isolated mothers, and invisible fathers and children thatoutcast—

affected by unresolved conflicts beteween either theyare parents,
live together not,or
youth lacking stable relations with and adequategrown-ups-
preparation for future parenthood,
immigrant and refugee families, particularly isolated immigrant-
mothers and their children, but also the separated andmen
second generation immigrant youth. There strong toare reasons

attention the which families, having foreignto stress topay a
language and foreign cultural background, exposed whena are
arriving Sweden, irrespective of what they have lived through
before coming here. additionIn their personal history and theto
family problems that they share with ordinary Swedish families,

familiesthe majority of immigrant arriving Sweden today are
exposed from conflicting valueto and suffersystemspressures
furthermore from specific vulnerability due lack of informa-to
tion, lack of knowledge and lack of confidence the Swedish
society.

the lastIn chapter of the reminder of the of thereport, mottoa year
given: Building the smallest democracy the heart of society.at

This that holds responsible, onlymotto but alsonota parentsus as
fellow citizens and social for giving all children goodpartners,as a

life.start



Inledningl

Uppdraget1.1

helai blickfångetfamiljens villkorställdes familjen och1994 över
Året familjeår, beslutatinternationelltvärlden. ett genom envar

december 1989.generalförsamling 44/82 den 8resolution i FN:s
anledningmedsvenska regeringeninrättade denapril 1992Den 9

med uppgiftberedningsgrupp,interdepartementaldetta attenav
Sveriges medverkanorganisation förhandlingsplan ochutarbeta en

dir.1992:56.familjeâret S 1992:06,det internationellai
förslag tillöverlämnade den 24 1993Beredningsgruppen ettmars
Statsrådetfamiljeår.medverkan i FN:shandlingsplan för Sveriges

den april 1993beslutade 6chefen för Socialdepartementetoch att
iSveriges insatsersamordnaberedningsgruppenuppdra att

handlingsplanen.föreslagits ioch riktlinjerenlighet med de mål som
förhärmed KommitténsambandiBeredningsgruppen namnetantog

familjeår.FN:s
tilläggsdirektiv Dir.erhöll kommitténjanuari 199427Den

följande:preciserades enligtvarvid uppdraget1994: 14,
medkontaktorganfamiljeâret fungeraskall underKommittén som

iKommittén skallinsatserna.för de svenskasamordningsansvar
arbetarorganisationermed myndigheter ochsamverkan som

familjenmed frågorlångsiktigt rörsom

familjevillkordebattkunskapsutveckling ochtillstimulera om-
svenska samhälle,livsformer i dagensoch

insatserutvecklingsarbete, särskilttill initiativ ochuppmuntra-
utslagning,socialsyftar till förebyggaattsom

enlighet medarvsfonden iAllmännaanvisade medelfördela ur-
decemberbeslut den 1993,regeringens 2

internationelltillerfarenheter förstill svenskamedverka utatt-
debatt,

Sverigefamiljeâret itill FN samtrapportera om-
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i samverkan med forskningsinstitutioner och forsknings--
fmansierande stimulera till internationellt forsknings-organ
samarbete inom familjepolitikens område.

juniDen 29 förlängdes1995 kommitténs mandatperiod till den
december31 1995 med hänsyn till kommitténs internationella

åtaganden Dir. 1995: 105.

1.2 Rapportens innehåll

svenskaDe insatserna i anslutning till familjeårFN:s har huvud-
sakligen omfattat informationsinsatser olika slag. Kommitténsav
uppgift har varit verka katalysator för kunskapsutvecklingatt som
och lokala utvecklingsinsatser, med inriktning på familjelivets
villkor i dagens samhälle.

dennaI redovisas det arbete utförts inom förrapport som ramen
den svenska handlingsplanen och de erfarenheter gjorts undersom
arbetets gång. Rapportens främsta syfte orientera olikaär att om
initiativ tagits och dokument tillkommit i anslutning tillsom som
familjeåret, förhoppningeni detta arbete ska kunna tjänaatt som
grund för fortsatt utvecklingsarbete inom för svensk familje-ramen
politik.

harRapporten inledande faktadel med kapitel,5 redovisaren som
de internationella utgângspunktema den verksamhetsamt som
bedrivits den svenska kommittén för familjeår.FN:s Dessaav
kapitel kompletteras bilagedel med detaljerad informationav en mer

olika aktiviteter och informationsmaterial givits löpandeutom som
under kommitténs verksamhetsperiod. Kapitel 6 innehåller en
uppsummering erfarenheterna från kommitténs arbete vissasamtav
överväganden och bedömningar fortsatta insatser för följaattom

och konsolidera de initiativ tagits i anslutning till familje-upp som
året.

Till fogas, i bilagor, publikationerrapporten tagitsseparata tre som
fram kommittén under arbetets gång.av
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utlyserGeneralförsamlingen ett2.1

familjeårinternationellt

1989decemberden 8generalförsamlingNationemas antogFörenta
interna-detproklameradesvilken 199444/82 iresolution somen

uppmärksammainbjödsMedlemsländemafamiljeåret. atttionella
nivålokalregional ochnationell,påaktiviteterolikaåret genom

"Familjsskulleutgångspunkt i åretsmed tema, resurservarasom
världföränderligoch iansvar en

åtagande.frivilligtkaraktärunderströk åretsResolutionen av
frivilliga insatserfrämstskulle skeGenomförandet året genomav

från FN-assistansmed vissnivånationellregional ochlokal,
systemet.

december 1990den 14GeneralförsamlingeniresolutionGenom en
frivilligfond försärskild1991börjaninrättades i45/133RES enav

Med-utvecklade länderna.minstdetillfrämstbiståndsinsatser,
inrättatill dennabidraglämnainbjöds samt attlemsländema att

nationellaför demedsamordnareochnationella utse ansvarorgan
familjeåret.tillanslutningiaktiviteterna

l iinrättasfamiljeårssekretariat2.2 Ett
l
l Wienl
l
i anledningmedinom FNverksamheternaforSamordningsansvaret
i ochEkonomiskalades detfamiljeåretinternationelladetav

utvecklingsocialförKommissionmedrådet FN:ssociala som
för olikasamordningsansvaretoperationellaberedande Detorgan.

särskilttillförladestill familjeåretanslutning ettiaktiviteter
socialfördåvarande Centervid FN:sinrättadessekretariat som
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utveckling och humanitära fiågor i Wien, under ledning dessav
dåvarande chef, Mr Henryk Sokalski, utsågs till FN:ssom
samordnare för familjeåret.

Sekretariatet fick i uppgift främja, stödja, samordna, dokumen-att
och förmedla informationtera olika aktiviteter under familjeåretom

skapa nätverk nationellasamt att ett samordnare. Sekretariatetsav
insatser avsågs bli begränsad omfattning, med hänsyn till familje-av
årets karaktär frivilligt åtagande. Någon avslutandeav gemensam
konferens förutsattes inte och frågan slutdoku-ett gemensamtom

lämnadesment öppen.
Som led i förberedelserna införett året genomförde FN:s

familjeårssekretariat fyra regionala konferenser med medlems-
ländernas nationella koordinatorer. Konferensen för Europa- och
Nordamerika-regionen hölls på Malta den 26-30 april 1993.

Vid denna liksom vid de övriga regionala konferensema gjordes
uttalanden vikten uppmärksamma familjensgemensamma attom av

förändrade situation i dagens samhälle. Behovet överatt se sam-
hällets stöd till familjerna och till de individuella familjemedlem-

underströks, med hänvisning bl.a. till deklarationen demarna om
mänskliga rättigheterna, konventionen ekonomiska, sociala ochom
kulturella rättigheter, konventionen de medborgerliga ochom
politiska rättigheterna, konventionen all form diskrimineringmot av

kvinnor konventionenmot barnets rättigheter.samt om
Uttalandet vid konferensen Malta föregicks intensivaav

diskussioner skrivningarna rörande familjebegreppet ochom om
formuleringar rörande familjers roll, skyldigheter och rättigheter.

2.3 Frågan deklarationom en om

familjers roll, skyldigheter
och rättigheter

förslagEtt FN:s familjeår skulleatt iom utmynna en gemensam
deklaration familjers roll, skyldigheter och rättigheter har drivitsom
mycket aktivt, både före, under och efter familjeåret, framför allt av
frivilligorganisationernas familjekommitté i Wien The Vienna
NGO-Committee the Family.on

Den 20 september 1993 beslutade Generalförsamlingen i en
resolution familjeåret 47/23 7 anmoda Generalsekreterarenattom
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förKommissionenmedlemsländerna ifrånsynpunkterinhämtaatt
till detanslutningiönskvärdhetenutvecklingsocial att,avom

familjers roll,deklarationutarbetafamiljeåret,internationella omen
rättigheter.ochskyldigheter

mening,familjeårskommitténssvenskadenha inhämtatEfter att
utarbetaförslagetavstånd frånregeringensvenskaden att entog om

familjebegreppetstillhänvisningmeddeklaration, bl.a.sådan
ansträngningarnakoncentreraiangelägnamångtydighet det attsamt

internationella konven-deutvecklingengenomförandet ochpå av
barnetskonventionsärskilt FN:sredan finns,tioner omsom

rättigheter.
tvåägnadeshösten 1994sessionGeneralförsamlingens 49:eUnder

fråganEftersomfamiljeåret.konferensdagar åt om enomen
inget förslagväcktesgehör,vunnit allmäntfamiljedeklaration inte

fortsatte dockWienNGO-kommittén ikonferens.vid dennahärom
handlings-fråganliksomolika fora,frågan idriva även ettatt om

familjeåret.uppföljningenför avprogram

uppföljninginternationellFrågan2.4 om

skulleuppföljning,familjeårets ägaInför överläggningama somom
York i april 1995,iutveckling Newför socialKommissionenirum

Slovakiensmedi samarbetefamiljeårssekretariat,anordnade FN:s
nationellamedlemsländemasförkonferensglobalregering, en

där fråganfebruari 1995,Bratislava den 4-7i ettkoordinatorer om
förhand-tilldeklarationochslutdokument togs uppgemensamen

ling.
för socialKommissionenitillfälle, liksomdettaVid senare

familjeåretuppföljningenhållningSverigesutveckling, att avvar
FN-konferenserövrigadeuppföljningeniborde integreras somav

miljö,rättigheter,barnetsrörande bl.a.90-taletunderhållits
utveckling ochsocialrättigheter,mänskligabefolkningsfrågor,

särskiltbedrivasoch intekvinnor, ett program.som
resolutionGeneralförsamlingendecember 1995Den 21 antog en

medarbetetfortsättamedlemsländernainbjuder att50/ 142 attsom
familjemed-främjadärvidsamhälle ochfamiljevänligtbygga attett

jämställd-avseendemedsärskiltindividuella rättigheter,lemmars
utveckling.skydd ochoch bametsmellan könenheten
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Resolutionen inbjuder Kommissionen for social utveckling att
hur uppföljning familjeåretöverväga bäst kan integreras i etten av

sammanhållet arbetsprogram för social utveckling anmodarsamt
Generalsekreteraren arbetets fortskridande tillatt rapportavge en om
Generalförsamlingen vid dess 52:a session.

Resolutionen föreslår familjeårets frivilligfondäven skallatt
fortsätta sin verksamhet under det United Nations Trustnamnetnya
Fund Family iActivities, syfte ekonomiskt bistånd tillatton ge
familjeorienterade verksamheter, med speciell inriktning på de minst
utvecklade länderna och utvecklingsländerna, och med särskild
uppmärksamhet riktad icke-traditionella inbjuderDenmot resurser.
vidare regeringar, organisationer, enskilda och den privata sektorn

lämna bidrag till denna fond.att generösa
I tidigare resolution, den september20 1993antogsen som

47/237 beslutade Generalförsamlingen utlysa den 15 maj tillatt en
årligen återkommande internationell familjedag. samrådI med
berörda FN-organ har familjeårssekretariatFN:s föreslagit att
familjedagen under den femårsperioden skallnärmaste uppmärk-

följande temata:samma

1996: Familjer -i fattigdom och hemlöshet
1997: Familjer jämställdhetenspå och rättvisans grund-
1998: Familjen skola för fredsfostransom
1999: Familjer i alla åldrar
2000: Familjer aktörer i utveckling och sociala framsteg—

2.5 familjeårssekretariatFN:s

amiljeårssekretariatetF i Wien spelade mycket aktiv roll ien
mobiliseringen inför familjeåret. Genom olika aktioner, uppsökande
verksamhet och distribution affischer, dekaler och annatav
kampanjmaterial bidrog sekretariatet till snabb uppbyggnad etten av
världsomspännande nätverk arbetar med familje-experterav som
frågor. informationsbroschyrEn och policydokument med mottot
"Building the smallest democracy the heart of societyat utgavs
och spreds flera språk till alla medlemsländer.

Genom dessa och andra aktioner kom mängd nationella ochstoren
internationella till stånd i de flestamöten världens länder.av
Uppslutningen kring familjeåret har varit och varierat frånstor
mycket omfattande nationella insatser och genomgripande reformer
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extraordinärabegränsade informationsinsatsertill utan arrange-mer
National dvs. katalogofEn Inventory Action, överenmang.

ländernasmed referenser till de enskildadeltagarländemas aktioner
tidigt stadium förfamiljeårssekretariat, upprättades på attett

mellan länderna.kontakternaunderlätta
frivilligfond har sekretariatetstöd medel familjeåretsMed av ur

har såledesviss biståndsverksamhet. Sekretariatetockså bedrivit
nationella aktioner och lokala projekt,kunnat lämna bidrag till

till projekt tillfrämst utvecklingsländerna. Medel har utgått 52i ett
miljonersammanlagt belopp 1,6 USD.om

mottagarländerförmedlat bistånd till olikaSekretariatet har även
för delegater från de minst utveckladebl.a. för det möjligtgöraatt
övergångsekonomier deltaga vidoch länder medländerna att

sådant bistånd ochinternationella konferenser. Sverige har lämnat
internationellamedlemsländer, också vissahar liksom andra stött

Families of thedirekta bidrag, bl.a. bokprojektetprojekt genom
InternationalarrangeradWorld, konferensen Who Cares, av

nätverkssamarbeteOrganisations, ochOrganisation of Family ett
välfärdsforskning och de båda ryska städernamellan förCentrum

Jaroslavl och Ljubertsy.
Överläggningama deklarationönskvärdheten av en omom

stundtalsskyldigheter och rättigheter under åretfamiljers roll, var
skiljelinjerna tydliga. Slutsatsen blevintensiva och de ideologiska

stod alltför långt ifrånkulturella och religiösa grunderatt man
medför försöka i slutdokumentvarandra ettatt gemensammaenas

fortsatti ömsesidig respekt,önskadeskrivningar. Däremot ettman,
ökad kunskapoch erfarenhetsutbyte, i syfte vinnainformations- att

kvinnors, och barnsförståelse för de villkoroch mänsstyrsom
den globalaroll familjers handlingar spelar ifamiljeliv och för den

utvecklingen.
under ledde tilloch överläggningar skedde åretDe möten ensom

det gällerförståelse för olika och problem,vidgad synsätt när
ledde också till igen-familjens roll i det moderna samhället. De

för förbättra männi-och i hur kan arbetakännande attsamsyn man
länderna emellan ilivsvillkor och till påtagligt närmandeskors ett

uppföljningen detformerna för den framtidadessa frågor. Oavsett av
under året därförfamiljeåret i kommer insatsernainternationella FN,

bestående verkan.haatt en
intimt familje-Erfarenheterna från familjeåret har också visat hur

fred.utveckling ochfrågoma förknippade med frågor socialär om
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sammanställtsframgår inte minst de två slutdokumentDet somav
nämligenfamiljeårssekretariat,FN:sav

ochredovisar övervägandenIndicative Guide for Action, som
rad olikapolicy-rekommendationer samhällsinsatser enom ur

konventioner inom områdetmed beaktande gällandeaspekter av
rättigheter,för mänskliga samt

GlobalFamily-specific Recommendations theCompilation of
sammanställningConferences of the innehåller1990s, avsom en

finns slutdokumentenreferenser till familjen ide medtexter som
rättigheter ochFN-konferenser mänskligafrån 1990-talets om

York 1990, Miljö-utveckling, dvs. i NewBamtoppmötet
Världskonferensen Mänskligakonferensen i Rio 1992, om

i KairoBefolkningskonferensen 1994,Rättigheter i Wien 1993,
ochsocial utveckling i Köpenhamn 1995Världstoppmötet om

PekingKvinnokonferensen i 1995.

givit andrafamiljeårssekretariat har under året ocksåFN:s ut
publikationer, bl.a. nyhetsbrev, The Family. Dessutom harett man

titlarartikelserie, Occasional Series,publicerat Papers varsen
familjeåretsspännvidden i det internationellanedan, illustrerar

verksamhetsfalt.

FamilyNol Matters
and FunctionsFamilyN02 Forms——

and CrimeFamilyN03
ofOlder the Family:Persons Facets EmpowermentN04

PerspectiveFamily Environment: Eco-systemN05 an anas
LifeFamilyon

Partnership Families: Building the Smallest DemocracyN06
of Societythe Heartat

of World’s WorkersFamily Changing Needs theLeave:N07
HealthyFamily Enrichment: FosterN08 Programmes to

Family Development
thelntersection of Family, Gender andThe EconomyN09

Developing World
and DisabilityFamiliesNo10

Opportuni-and Youth: Problems andThe Family Issues,Noll
ties
Migration and the FamilyNo 12

Developing CountriesThe Elderly and the Family13No
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I No Reinventing14 Fatherhood-
No 15 The Concept of Family Health——
No Families:16 and BeneficiairiesAgents of Socio-economic-

i Development
No Families17 Exile: Reflections from the Experience of-

UNHCR
No 18 Families and Education-

l No Families19 Function: Family Bridges from Past Futureto-
l

I samband med beslutet integrera uppföljningen familjeåret iatt av
för social utveckling, flyttades verksamheteni vid FN:sprogrammet

l familjeårssekretariat i Wien till FN-högkvarteret i New York.över
för familjefrågomaAnsvaret under Avdelning förFN:ssorterar nu

policysamordning och hållbar utveckling.





Den svenska handlingsplanen
och dess genomförande

3.1 svenskaDen handlingsplanen

Motivet för Sveriges medverkan i FN:s familjeår har varit ställaatt
familjen i fokus och vidga förståelsen hur samhällets utveck-att av
ling påverkat familjelivets vardag och villkor i det svenska sam-
hället. Syftet har varit stimulera till kunskapsutveckling ochatt
förändringsarbete med utgångspunkt i dagens svenska familjeför-
hållanden och målen för svensk familjepolitik

.aprilDen 9 inrättades1992 vid Socialdepartementet en
interdepartemental beredningsgrupp med uppdrag utarbetaatt ett
förslag till inriktning och organisation Sveriges medverkan i detav
internationella familjeåret 1994 Dir.1992:56. Beredningsgruppen
överlämnade den 24 1993 till dåvarande chefen för Social-mars
departementet, Bengt Westerberg, förslag till handlingsplan förett
Sveriges insatser med anledning FN familjeår, sedan ladesav :s som
till grund för arbetet med de svenska insatserna

.Handlingsplanen sin utgångspunkt i målen för den svenskatog
familjepolitiken. Den slog fast familjepolitiken hörn-att är en av

i svensk välfärdspolitik och dess grundläggandestenama målatt är
barn får goda uppväxtvillkorvärna härkomstatt ochatt oavsettom

familjeform, medverka till människor inlemmas isamt att att unga
det svenska samhället och införlivar demokratiska grundvärderingar.

handlingsplanenI utpekades kämområden för de svenskatre
insatserna: Familjeliv iSverige, Svensk familjepolitik internationelli
och historisk belysning och Prevention och före-integration:
byggande förinsatser motverka social utslagning och fostra barnatt
och till demokrati.unga

Familjeliv Sverigei-
Under denna rubrik poängterades behovet kunskap villkorenav om
för familjeliv, föräldraskap och barns bakgrund deuppväxt mot av
förändringar inträffat i det svenska samhället under desom senaste
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kunskap ochsärskilt behovetnämndesHärviddecennierna. av
kunskapsspridning om:

i svenskafaktiskt familjeliv dagensfamiljeformer ochnya-
samhälle

arbetslivhem ochjämställdhet i-
mångfaldkulturelletnisk och-

segregationåldersmässigsocial och-
deras strategierdrömmarmål ochföräldrars och barns samt-

för förverkliga dessa.att

belysninghistoriskinternationell ochfamiljepolitikSvensk i-
ochforskningdenna rubrikefterlyste underHandlingsplanen

familjepolitikensvenskakunskapssammanstälningar hur denom
ekonomiska ochsociala,bakgrundutvecklatsvuxit fram och mot av

organisa-i arbetslivetsförändringarförändringardemografiska samt
internationella jämförelserframhölls värdetVidaretion. samtav

internationell debatt.erfarenheter tillsvenskaför förainsatser att ut

förförebyggandeoch insatserPrevention integration: att-
och tilloch fostra barnutslagningmotverka social unga

demokrati.
utgångspunkt i denrubrik sinunder dennaHandlingsplanen tog

ochpreventiongenerellinriktningfamiljepolitikenssvenska
hand inomi förstaförmed insatserintegration, utsatta grupper

verksamheter.ordinarieför samhälletsramen
för detdelmålfem strategiskapekadeHandlingsplanen ut

arbetet:förebyggande

familjelivfungerandeföräldraskap ochjämställtskapa ettatt-
utveckling och villkor,arbetslivetsfrånutgångspunktmed

iföräldrar far illabarn ochmotverkaförebygga och attatt-
familjesplittring,ochfamiljekonfliktersamband med

länkar i detoch skapafamiljernastärka nätverken utruntatt—
barn och föräldrar,samhället för bådeomgivande

inompåfrestningar relationernamigrationensmotverkaatt—
sinfamiljer finnainvandradeunderlätta förfamiljen attsamt

svenska samhället,i detplats
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utveckla arbetsfonnema för utövandetatt samhälletsav-
skydda barn och föräldrar.yttersta att utsattaansvar

Den informationsbroschyr mål, inriktning ochpresenteratsom
handlingsplan för Sveriges medverkan i FN familjeår återges i sin:s
helhet i betänkandets appendix.

3.2 Uppdraget till Kommittén för FN:s

familjeår

Uppdraget genomföra den svenska handlingsplanen ladesatt den
beredningsgrupp utarbetat förslaget till handlingsplan, dvs.som en
tjänstemannakommitté inom regeringskansliet med sekretariatett
knutet till Socialdepartementet.

Vid utarbetandet handlingsplanen bedömdes kommitténsattav
uppdrag skulle bedrivas fristående från pågående utredningsarbete.
Arbetet i Kommittén för familjeårFN har således inte haft någon:s
direkt koppling till det utredningsarbete utförts under densom
period kommittén varit verksam.som

Däremot har enskilda ledamöter i kommittén samtidigt varit
ledamöter också i andra kommittéer och arbetsgrupper med
familjepolitiska uppdrag, parallellt med arbetet i kommittén.
Därigenom möjligheterhar funnits aktualisera olika frågor iatt
kommittén. Genom den dokumentation lämnats och de publika-som
tioner kommittén givit har kommitténs arbete också fort-utsom
löpande varit tillgängligt för det politiska arbetet.

Kommitténs främsta uppgift har varit mobilisera intresse ochatt
uppmärksamhet kring de områden pekats i handlingsplanen.utsom
Kansliets arbete har därför varit inriktat på informationsinsatser av
olika slag, för dels föra den svenska handlingsplanenatt tillut
myndigheter och organisationer, dels informera pågåendeom
aktiviteter och aktuella initiativ med anknytning till familjeåret,
inom och Sverigesutom gränser.

För främja främst frivilligorganisationemasatt iengagemang
utvecklingsarbetet stimulera till lokala initiativ beslutadesamt
Regeringen särskilda medel föravsätta utvecklingsverksamhetatt i
samband med familjeåret. Genom Regeringens beslut den
2 december 1993 ställdes således miljoner10 kronor Allmännaur
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projekttillanvisasfördispositionkommitténstillarvsfonden att
barn ochfostraochutslagningsocialförebyggasyftemed ungaatt

demokrati.till
preciseradesfamiljeåretsvenskadetöppnandettillanslutningI av

tilljanuari 1994uppdrag den 27 att:kommitténs
svenskaför desamordningsansvarmedkontaktorgan"ñmgera som

ochmyndighetermedsamverkanskall iKommitténinsatserna.
familjen:frågormedlångsiktigt rörarbetarorganisationer somsom

familjevillkoroch debattkunskapsutvecklingtillstimulera om—-
samhälle,svenskadagenslivsformer ioch

särskilt insatserutvecklingsarbete,ochinitiativtilluppmuntra-
utslagning,socialförebyggatillsyftar attsom

enlighetarvsfonden iAllmännamedelanvisadefördela ur-
december 1993,den 2beslutregeringensmed

internationelltillförserfarenhetersvenskatillmedverka utatt-
debatt,

familjeâretsvenskadettill FN samtrapportera om-
forskningsfinan-ochforskningsinstitutionermedsamverkani-
forskningssam-internationellttillstimulerasierande organ

område."familjepolitikensarbete inom
14Dir.1994:

för möjliggörajuni 1995,den 29förlängdes attuppdragKommitténs
underinlettsinternationelladetuppföljning somengagemangaven

det arbeteredovisningslutligfamiljeåret somsamt avenavge
105.Dir. 1995:utförts.

arbeteUtfört3.3

organisa-myndigheter,inbjuditharhandlingsplanensvenskaDen
kunskapsutveck-behovetuppmärksammaenskildaochtioner att av

insatsområden. Förutpekadevissa attinomfömyelsearbeteochling
ochkunskapsinventeringtillstimuleraochintressemobilisera

initiativvissatagitsjälvkommitténharutvecklingsinsatser som
syftat till att:
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aktuell forskning, bl.a.a informera pågående aktiviteter ochom
nyhetsbrev sammanställningar utvecklings-och övergenom

projekt och andra aktiviteter,
b informera forskningsresultat och forskningsbehov, bl.a.om

inforinationsmöten och publiceringsstöd,genom
stimulera till lokalt utvecklingsarbete, bl.a. utlysningc genom av
särskilda medel för utvecklingsprojekt,

d skapa kring kunskapsintressen mellanmöten gemensamma
forskare och praktiker/politiker mellan forskare från olikasamt
discipliner.

Kommitténs arbete har haft delvis olika karaktär under olika
perioder. det följande redovisas dels kommitténs verksamhet,I egen
dels initiativ tagits andra i anslutning tillvissa som av organ
familjeåret.

Förberedelsearbetet under3.3.1. 1993

Under förberedelsearbetet sträckte sig från 1993, dåsom mars
förslaget till handlingsplan regeringen, fram till familje-antogs av
årets officiella öppnande i januari ägnades kommitténs arbete1994,
huvudsakligen utåtriktad information och åt kontakter med

organisationer uppbyggnadensvenska myndigheter och samt av
infrastruktur för kommande infonnations- och dokumentations-en

verksamhet.
arbete omfattade framtagning informationsbroschyrDetta av en
svenska handlingsplanen, grafisk profil med familjeåretsmed den en

logotype nyhetsbrev. Vidare lade kommittén databasersamt ett upp
för familjeårsaktiviteter,dokumentation och infonnation om upp-

rutiner för distribution informationsmaterial och för be-rättade av
viljande tillstånd till organisationer, myndigheter och andraav organ

använda familjeårslogotype. kommittén framFN:s Dessutomatt tog
affischer, dekaler och vykort.

maj och september anordnades två inforrnationsmötenI 1993 om
familjeår, till vilka organisationer och myndig-FN:s 200närmare

heter inbjöds deltaga med eller fleraatt representanter.en
genomförde kommitténRedan under förberedelseperioden också

sprida forsknings-vissa insatser för inventera, dokumentera ochatt
centrala områden.information inom handlingsplanens Således

publicerades dokumentation från forskarsymposiumetten om

ARK2160363
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Modernt familjeliv och familjeseparationer, i samarbete med
Socialvetenskapliga forskningsrådet, och från hearingrapport enen
med forskare och praktiker Skilsmässor och familjesplittring,om

arrangerades kommittén i september 1993.som av
inledningsskedet inbjöd kommittén Socialvetenskapliga forsk-I

ningsrådet till samarbete för fram forskningskatalog överett att ta en
pågående svensk forskning i avsikt denna tillgänglig dels forgöraatt

för projektsvensk, dels internationell publik. kunde påDettaen en
grund konkurrerande tidsanspråk inte genomföras. Rådet har iav
stället, hösten publicerat katalog projekt inom1994, överen egna
bam- och familjeområdet vid de forsknings-presenterats ettsom av
seminarier kommittén också tagit initiativRådet hararrangerat.som

forskningsöversikt familjeforskning inomtill barn- och vissaöveren
centrala forskningsdiscipliner, kommer publiceras underattsom
1996.

Aktiviteter under3.2.2 1994

officiella familjeåret öppnades social-svenska dåvarandeDet av
chefenminister Westerberg, i bl.a. forBengt FN:snärvaro av

familjeårssekretariat, Henryk Sokalski. skedde vidMr Det
invigningskonferensen Familjen gränslös den januari28en resurs,-

Konferensen, bjöd inlägg1994, i Latin i Stockholm. påNorra som
detforskare, politiker och praktiker olika positioner i svenskaav

i medvälfardssystemet, har dokumenterats rapporten samma namn
konferensen.som

arbeteUnder 1994 övergick kommitténs till allmänen mer
informations- och kontaktverksamhet i syfte informeraatt om
aktuell forskning och väcka intresse for fortsatta studier och

familjepolitik.utvecklingsarbete svenskt familjeliv och svenskom
serie konferenser ochVidare anordnades under året seminarieren

forskare praktiker olika med anknytning tillmed och teman
familjeåret.

Kommittén, i med27-29 1994 arrangerade samarbeteDen mars iuppföljning den skilsmässo-Allmänna barnhuset, tidigareen av
konferensen ochhearingen Barnen skilsmässorna Sätragenom

Bruk med inbjudna forskare, jurister, utredare och företrädare för
och statliga myndigheter.kommunala
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Den 30-31 maj anordnades svensk-franskt forskarseminariumett
Modernt faderskap på Svenska kulturhuset i Paris, i samarbeteom

Svenskamed institutet.
Vidare genomförde kommittén, i augusti i1994, samarbete med de

danska, finska och norska familjeårssekretariaten, nordisktett
Åbo,seminarium familjebegreppet Nordiskt iForum underom

rubriken Alla dessa familjer.
Hösten 1994 arrangerades två seminarier i Rosenbads konferens-

i Stockholm. första ägde denDet 6 september undercenter rum
rubriken Familjebilder. anslutning tillI seminariet arrangeradesl
prisutdelning i serieteckningstävlingen familjeliv, utlystsMitt som

tidningen Kamratposten i samarbete med Socialstyrelsen.av
Prisutdelningen förrättades Barnombudsmannen.av

november höllsDen 28 seminarium Familjeroller. Vidett temat
detta förrättades utdelningen Allmänna Barnhusets pris,storaav

Öberggick till1994 Gunnar och förBente deras insatser försom
barn föräldraroch i samband med familjeseparationer.

Vid detta tillfälle skedde överlämnandet vänboken Janusäven av
och tillGenus professor Liljeström frånRita och kollegor vidvänner
Sociologiska institutionen i Göteborg.

januariI slutligen,1995, anordnade kommittén, i samarbete med
Svensk demografisk förening, seminarium historisk ochett om
demografiskfamiljeforskning.

januariDen 27-28 genomfördes Folhälsoinstitutets1995 i regi en
brett upplagd konferens på Föräldraskap förändring,itemat som
planerats slutpunkt på familjeåret.som en

Kommittén arrangerade under också fotoutställningar.1994 två
Genom samarbete med SIDA och Svenska Unescorådet lyckades
kommittén få internationella fotoutställningUNESCOs The Family
till Sverige. Utställningen, tagits fram inför familjeårFN:ssom

internationell fototävling, visades dels hos SIDA, dels igenom en
regeringskansliets konferenscentrum från augusti till mitten av
september.

andraDen utställningen, gjorts Malmöfotografen Monikasom av
Gottfriedsson, modersrollen under rubriken Mortog tema,upp som

visades i anslutningDen till kommitténs seminariumär rar. om
familjeroller i Rosenbad den 28 november.

Kommittén gjorde dessutom transportabel utställningen egen om
familjeåret, med bilder bl.a. från fototävlingen The Family. Denna
har dels vid anordnats kommitténanvänts arrangemang som av



handlingsplanen...svenska36 Den

på olika platserfamiljeårsevenemangtill andrasjälv, dels lånats ut
i landet.

Uppföljningsarbetet under 19953.3.3

kanslietsdelfamiljeåret haroch efterBåde före, under stor aven
informationformer förai olikalöpande arbete ägnats utatt om

familjeforskning till interna-svenskfamiljepolitik ochsvensk en
inbjuditsfortlöpandesekretariat harKommitténstionell publik. att

familjeårskonferenserinternationellamedverka vid attsamt
verksamheti olika fora.familjepolitik Dennasvenskorientera om

redovisas i kapitel
ingått följaharinternationella åliggandenkommitténsI även att

delta i förhandlingarinomutvecklingen FN, samt att rapporteraatt
vidareharfamiljeårsaktiviteter. Kommitténsvenskatill FN yttratom

bl.a.förberedelsearbetet införsvenskamedverkat i detsig ochöver
socialoch världstoppmötetbefolkningskonferensen i Kairo om

förinomhar kommittén,utveckling i Köpenhamn. Dessutom ramen
tillbiståndsinsatservissai förmedlingenfamiljeåret, medverkat av

Öst-det fornaländer frånländerna och tillutveckladede minst
kapitelutförligare iarbete redovisasErfarenheterna dettablocket. av

och5
underinleddesinternationellaTill följd det somengagemangav

huvudsakligenunderkommitténs arbete 1995harfamiljeåret
sekreterare harKommitténsinternationella åtaganden.upptagits av

uppföljningeni överläggningarunder deltagitsåledes, 1995, avom
med-förinterregionaltdels vidfamiljeåret inom FN, möteett

februari,Bratislava den 4-7ifamiljeårskoordinatorer,lemsländemas
i april.i Yorksocial utveckling,Kommissionen för Newdels i
familjeåretinletts undernordiska samarbeteled i detSom ett som

familjeårssekretariaten imedkommittén, i samarbetearrangerade
den 19-20nordisktoch Finland,Danmark expertmöteNorge, ett

haroch välfärdsstaten. Dettanordiska familjenDenmars, om
Welfare, publicerasBuilding Familyidokumenterats rapporten som

bilaga till betänkandet.separatsom
samarbete medkommittén, i EU-slutligen, arrangeradejuni 1995,I

arbetsliv, samladefamilj ochkonferenskommissionen, somomen
tvådagarskonferens iEU-ländema till100-tal frånexperterett en

ikonferens har dokumenteratsSaltsjöbaden. Denna rapporten
forchallenge Europe. DenWork ana Family LifeReconciling a-
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FamilialeravailConcilier T Viefransk utgåva,ikommer etäven en
till kommitténsbilagorI’Europe. Dedéfi utges sompourun-

slutbetänkande.

utvecklingsmedelFördelning3.3.4 av

utgjordefamiljeåretunderverksamhetenviktigt inslag iEtt
utvecklingsverksamhet.projektmedel förfördelningen av

miljonerbelopp 10december 1993ställde denRegeringen 2 ett om
iutvecklingsverksamhetförförfogandekommitténstillkronor

Syftethandlingsplanen.svenskaanslutning till den att genomvar
ochorganisationerfrämststöd inbjuda andraochuppmuntran organ,

frivilligorganisationer,medmyndigheter i samverkan prövaatt nya
effektivarelivskvalitet ochskapa ökadarbetsformer i avsikt att

ungdom.kring barn ochskyddsnät
projektanvisas förmedel kundemeddeladesregeringsbeslutetI att

syftade till attsom

tillbarn ochfostrasocial utslagningförebyggaa samt unga
demokrati,

familje-svenskförvalfrihet inomfrämja mångfald ochb ramen
arbetsformersamverkan kringpolitik, bl.a. samtnyagenom

information.ocherfarenhetsutbyte

främja rela-förgälla insatservidare kunnaavsågsProjekten att
barnbanden mellanstärkagenerationerolikamellantionerna samt

fästas vidvikt skulleSärskildfamiljeform.och föräldrar oavsett
splittrade familjer,arbetsvillkor,medför föräldrarinsatser otrygga

mångkul-ioch föräldrarvuxenroller, barnsökerungdomar som
psykiskafysiska,där föräldrarnafamiljermiljöerturella samt p.g.a.

föräldrarollen.sviktar ihandikappsocialaoch
förberedningsgruppinterdepartementalinrättadeKommittén en

projektansökningar. Sär-inkomnaoch prioriteringgranskning av
bedömningförkriterieransökningshandlingarskilda samt av

ansökningstillfállenoch tvâutarbetadesansökningarinkomna
oktober 1994.och den 1under året, den 1utlystes mars

projektmedel vidbeviljades 55ansökningarinkomnatotalt 216Av
stöderhållitprojektansökningstillfállen. Debådadessa som
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anknyter alla till något handlingsplanens insatsområden. Mångaav
projekten har dessutom berört flera de teman tasav av som upp.

Medel har i första hand utgått till sådan verksamhet bedömtssom
kunna ha långsiktiga effekter. Däremot har tillfälliga familje-
årsmanifestationer, föreningsverksamhet syftat till mark-attsom
nadsföra den verksamheten eller sådana aktiviteter kunnategna som
betraktas reguljär verksamhet erhållit stöd.som

Medel har vidare främst utgått till frivilligorganisationer eller
offentlig huvudman i samverkan med frivilligorganisationer. deI
enstaka fall offentlig huvudman stått sökande har kommitténsom
ställt krav samfinansiering garanti för finnasdet skallatt ettsom
intresse för följa projektet efter projekttidens slut. Ett projektatt upp
har kunnat komma till stånd på grund detta. Diskussionernaav om
projektet resulterade emellertid i frågorna uppmärksammadesatt
inom kommunen och ledde till förändringar i arbetssättet inom den
reguljära verksamheten.

Verksamhetsperioden för den projektverksamhet beviljatssom
medel Allmänna arvsfonden avslutas den juni30 1996. samladEnur
utvärdering utvecklingsverksamheten kan därför först eftergörasav
denna tidpunkt.

total förteckningEn de projekt beviljats medel, medöver som
presentation syfte och kontaktpersoner, återfinns i betänkandetsav
appendix. kapitelI 6 redovisas också vissa allmänna erfarenheter

gjorts i arbetet med denna utvecklingsverksamhet.som

Aktiviteter3.3.5 utförts andrasom av

Kommittén inbjöd i början året alla intresserade attav som var
planerade verksamheter till kommittén för registreringrapportera

i databas familjeårsaktiviteter. katalogEn deöver överen arrange-
inrapporterats fram vid två tillfällen under året. Etttogsmang som

utdrag registret inrapporterade aktiviteter återfinns i be-överur
tänkandets appendix.

Många de impulser i början året har resulterat iav som gavs av
initiativ vuxit vidare kraft och i dag integreradeärsom av egen som
i den ordinarie verksamheten. Vi redovisar här några de initiativav

kunskapsutveckling, forskningsinformation och utvecklings-som
arbete till kommittén.rapporteratssom
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centralbyrån har under familjeåret, ochStatistiska SCB även
under 1995, löpande olika givit statis-presenterat rapporter som en

svenska familjen, grundval årstisk belysning den 1992av av
svenska familjeundersökning, undersökningarna levnads-om

det löpande befolkningsregistret övrigaförhållandena ULF, samt
befintliga statistikregister.

Familjebildning, barnafödande, utbildning och yrkeskarriärer samt
familjeseparationer därigenom blivit mångsidigt belysta ochhar ut-

redovisats,vecklingen tid har analyserats olika aspekter ochöver ur
dels löpande i Välfárdsbulletinen, dels i följande publikationer:

Familjeförändringar kring 1990, BE1 SSM 93:01—
familjeförhållanden år 1990, BE13SM 94:01Barnens-

klara familj, Demografiskaarbete och 1994:1Att rapporterav-
Fakta den svenska familjen, Demografiska rapporterom-
1994:2

ruktsamhetsutvecklingen relation till ekonomiska förhållan-F i-
den, Bakgrundsmaterial, Demograñ med barn och familj,
1994:2

och deras familjer Levnadsförhållanden,1992 93,Barn- -
89rapport

bakgrund utveckling,Skilsmässor och ochseparationer- -
Demografiska 1995: lrapporter

och liv:Kvinnors mäns—
Sysselsättning från ålder,17 års Demogr. 1995:2.1rapporter
Barnafödande, Demografiska l995:2.2rapporter
Parbildning och 1995:2.3Demogr.separationer, rapporter
Sammanfattning, Demografiska 1995:2.4rapporter

också, tillsammans med tagitSCB har Barnombudsmannen BO
fram boken till Fakta barn och ungdom.Upp 18. om-

Bland de myndigheter och organisationer sigengagerat mestsom
familjeåretsaktivt i utvecklingsarbete knyter till hand-ett som an

lingsprogram har inom sitt barnprogram,Folkhälsoinstitutet FHI,
gjort viktiga insatser för stödja förebyggande arbete inriktatatt ett

och föräldrar i miljöer arbetslösa småbarnsför-barn utsatta t.ex.
äldrar, ensamstående föräldrar, flyktingfamiljer.

centralt inslag i institutets arbete har varit stödja arbets-Ett att
föräldragrupperformer barn och föräldrar i ochsom engagerar

för föräldrar bildasjälvhjälpsgrupper underlättasamt att att egna
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genomgående har varit detmiljöer.nätverk i sociala Ettöppna tema
samhälle.utsatthet i dagensmoderna faderskapets

framinvigningskonferens institutetInför familjeârets tog en
medvideoftlmen Insiktfamiljeârets emblemanimation samtav

Göteborg och känslor hosfilm Pappis iUtsikt, papporomen om
familjeåret arrangerademed sina bam. Underinte leversom

sjdlvhjdlpsgrupper,Temadaginstitutet vidare dels somen om
Faderskapdels konferenseni särskilddokumenterats irapport,en
den fick lovKonferensen väckte såskilda världar. attstort gensvar

i boken Faderskap iKonferensen har dokumenteratsdubbleras.att
skilda världar.

familjeåret:publikationer underfram ytterligare tvåInstitutet tog
Föräldraledighetengångstidningenuppdaterad version samtaven

Arbetslöshet. januari 1995Familjer Förändras Itidningen Fyra av
familjeåret nordiskinstitutet slutpunkt påarrangerade ensom
Dokumentationen frånFöräldraskap förändring.konferens iom

bokform inom kort.denna utkommer i
med särskildhar under familjeåret arbetatSoSSocialstyrelsen

kommer ikompetensutveckling bland personalinriktning på som
syfte varitfar Projektet fokus,med barn illa. Barnkontakt i varssom

inomför höja bamkompetensenåtgärdsprogramutarbeta attatt ett
publicerat flera viktigaoch familjeomsorgen, harindivid- rapporter

slutrapporten frånnyligen publicerade Barnunder familjeåret. denI
för bam. gällerstyrelsen rad insatser Detfokus, redovisari utsattaen

bameller psykiskt sjuka föräldrar,med missbrukandebl.a. barn som
för omhänder-barn aktuellaför sexuella ärövergrepp,utsatts som

flyktingbarn.tagande och
till familje-följande med anknytningprojektet har bl.a.I rapporter

givitshandlingsplanårets ut:

spädbarnsfamiljer, SoS-rapport 1993: 14Samspelsbehandling i
alkoholmissbrukare, 1993:18till SoS-rapportBarn

föräldrar och deras barn. Artikelnr 1994-00-40Psykiskt sjuka
Artikelnr 1994-00-91Olovligt bortförd.

1995:21SoS-rapportBarnet i rättsprocessen,

i samarbete medför i fokus harBarnInom även,manramen
satellitkonferensen MissbrukarnasanordnatFolkhälsoinstitutet,

videoproduktion medibarn, dokumenterats samma namn,ensom
barn i samarbete medkonferens Sexuella övergreppsamt motomen
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och ungdomspsykiatriska kliniken vid UniversitetssjukhusetBarn-
i Linköping.

Socialstyrelsen har dessutom sig i barnens situation iengagerat
familjerättsärenden. Bl.a. medverkade styrelsen i nordisktett

familjerättsseminarium i Oslo, anordnat familjeårsaktivitetsom en
Nordiska utbildningsprogrammet för social utbildning NOPUS.av

samråd medI Vårdnadstvistutredningen har styrelsen också gjort en
utvärdering samarbetssamtal. Vidare har genomförtav man en
hearing familjerådgivning och ochvårdnads- umgängestvisterom
flerkulturella familjer.i
Styrelsen har också uppmärksammat familjens roll i äldre- och

handikappomsorgen och familjeårskonferensarrangerat en om
anhörigvård: Familjen vårdgivare till äldre och handikappade,som

dokumenterats i Slutligen börSoS-rapport 1994:22. ocksåsom
den serieteckningstävling familjelivpå Mittnämnas temat som

styrelsens tidning Väl Ve i samarbete med tidningenarrangerat
Kamratposten.

Riksförsäkringsverket RFV har i anslutning till familjeåret tagit
initiativ till kartläggning och analys samhällets ekonomiskaen av
stöd till bamfamiljer. första delprojektet kommerDet att avrappor-

under våren 1996. redovisar kontanta transfereringar ochDetteras
offentligt subventionerade tjänster granskar specialdestineradesamt
stödforrner, allmänna stöd och sådana allmänna stöd innehållersom
specialregler for barnfamiljer.

forskningsrådetSocialvetenskapliga under förberedel-SFR gav
till familjeåret symposierapporten moderntOm familjelivutserna

och familjeliv tillsammans med kommittén. Under uppmärk-1994
sammade rådet familjeåret artikel rådets tidskrift Socialigenom en

forskning. Rådet har också bland sina projektkataloger givit ut en
katalog den forskning barn och familj erhållit stödöver om som av
rådet under den treårsperioden. Vidare har rådet låtitsenaste
genomföra probleminventerande översikt barn- ochöveren
familjeforskning inom psykologi, pedagogik, sociologi,ämnena
socialt arbete och nationalekonomi. bli publiceradDenna avses
under våren 1996.

avvaktan på denna översikt forskning bedrivs olikaI påöver som
håll landeti redovisar vi här sådana initiativ från universitet och
högskolor familjeårskommittén varit inblandad elleri ettsom

sätt.annat
Familjeforskningen har sedan många år sitt starkaste fäste vid.

Göteborgs Institutionema föruniversitet. sociologi, socialt arbete,
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bådealla deltagit ipedagogik harochnationalekonomipsykologi,
Institutionen förinternationella debatten.och deninhemskaden
Familjelivseminariet ianordnade våren 1994socialt arbete ett

iarrangeradeinstitutionenSociologiskasamhälle.mångkulturellt
europeiskafamiljeår detKommittén for FNzsmedsamverkan

iinstitutionensociologiskafamilies.Vidforskarseminariet Men in
EG-kommissionensiockså SverigesfinnsGöteborg representant

familjepolitik.forskamätverk för
forsk-bl.a.sitt intressevisade tidigtuniversitetLunds genom

högskole-södrafamiljeforskningoch iningskatalogen Barn-
Lundsbamforskning vidförfram Forumregionen, togs avsom
underTidskrift,SocialvetenskapligförRedaktionenuniversitet. som

med anledningägnadeSocialhögskolan i Lund,tillknuten1994 var
familjeforsk-tidskriftendubbelnummerfamiljeårFN:s ett avav

skrivafamiljeårskommitténs sekreterareinbjödochning att en
artikel i temanumret.

Juridiska institu-anordnade bl.a. denVid universitetUppsala
mellansamarbeteinordiskt familjerättsseminariumtionen ett

institutionenSocialmedicinskafakulteter.juridiska somgav
tidskriftSocialmedicinskgästredaktion for ettut temanummer om

SociologiskaVidtidskrift 8 1995.Socialmedicinskfamiljen nr
arbetslivfamilj ochforskningpågårinstitutionen presente-somom

seminarier.Kommitténsvid flerarats av
familje-olikaforskningenharuniversitetVid Stockholms om

Demografiskavidsärskiltår,underintensifieratsaspekter senare
Även Socialforsk-kvinnoforskning.föroch Centrumavdelningen

universitetvid StockholmsSocialhögskolanochningsinstitutet
förrelevansfamiljeförhållanden medforskningbedriver storom

igäller bl.a. högskolornahandlingsplan. Detsammafamiljeårets
Örebro.ochKarlstad

institutetmiljömedicin vid KarolinskapsykosocialförInstitutet
ochStockholms universitetmedsamarbeteåret, iarrangerade under

seminarium Women,internationelltfamiljeårskommittén, ett om
internationellidokumenterasand DiseaseHeartStress ensom

publikation.
Institutet föranordnadeuniversitetmed LinköpingssamarbeteI

Healthforskarmötenordisktmiljömedicin ocksåpsykosocial ett om
the Nordic Countries.FamiliesRefugeeof inAspects

orskningsrådsnämnden, i samarbetearrangerade FStockholmI
universitet,Stockholmskvinnoforskning vidförmed Centrum en

andPoliticsSocialGender,internationell konferensstor om
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Citzenship, till vilken kommitténs sekreterare inbjöds medverkaatt
med inlägg vid öppningssessionen.ett

Bland de myndigheter medverkat i familjeåret bör ocksåsom
FoU-byrånnämnas vid Stockholms socialförvaltning, delssom

publicerade specialbilaga tidskriften Socialtjänsten,i delsen
arrangerade konferensen 90-tals familjen sammanhang livet.iett-
Byrån har dessutom, givit antal artiklar, bl.a. äldres ochut ett om
olika invandrargruppers familjesituation, med inrikt-samt rapporter
ning familjeårets exempelvis Mellan stolarna Knutteman, av
Sundell och Birgit Flodin, FoU-rapport 1994: 16.

Läkaresällskapets riksstämma 1994 ägnade symposiumett
Familjen jordmån för barns hälsatemat och utveckling,som som
födde idén till särskilt Socialmedicinskett temanummersenare av

tidskrift.
Familjeåret uppmärksammades också bl.a. Kvinnor Kan,av som

i samarbete med familjeårskommittén arrangerade seminariumett
Den familjen.om nya

3.3.6 Information och dokumentation

En del arbetet har under hela verksamhetsperiodenstor upptagitsav
dokumentation information aktiviteter och publikationersamtav om

till myndigheter, organisationer, läroanstalter och enskilda. harDet
skett utgivning pressmeddelanden, nyhetsbrev, seminarie-genom av

och sammanställningar dokumentationsmaterialrapporter samtav
bokbord i anslutning till och andras konferenser.egna

Sex nyhetsbrevet och 21 pressmeddelanden har givitsnummer av
Utdrag databasen har tagits fram i form aktivitetskatalogerut. ur av

vid tillfällen under året.ett par
Familjeåret har medfört mycket kunskapsmaterial haratt nytt

kommit fram, både kommitténs försorg och andras insatser.genom
Efterfrågan kommitténs publikationer har varit understor
kommitténs hela verksamhetsperiod. dokumentDe tagits framsom

kommittén har i ökad utsträckning rekvirerats läromedel vidav som
olika läroanstalter.

Vi redovisar här de publikationer givits kommittén. Merutsom av
detaljerad information kan inhämtas i appendix, där bl.a.rapportens
familjeårets handlingsprogram, nyhetsbrev, projektkatalog, semi-
narieprogram, pressmeddelanden och aktivitetskatalog återfinns.
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familjeårsaktiviteterInformation om

Kom-handlingsprogram,ochinriktningMål,familjeår.FN:s-
offsetcentral.Regeringskanslietsfamiljeår,for FN:smittén

1994-05-24,Family,of theInternational YeartheActivities on-
of theInternational YeartheCommitteeNationalSwedish on

Stencil.Family.
Social-l-6familjeår,för FN:sKommitténfrånNyhetsbrev nr-

offsetcentral.Regeringskanslietsdepartementet,
Utdrag994.FMsfamil/eårlunderochAktiviteter urevenemang-

Stencil.familjeår.för FN:sKommitténdatabasen.
höstenFamiljeåret Sverige,ihärnästhänderVad evenemang-

Stencil.familjeår.för FN:sKommittén1994,

Konferensrapporter

antologi frånEnfamiljeseparationer.ochfamiljelivmoderntOm-
forsk-Socialvetenskapligautgivenforskarseminariumett av

Stockholm 1993,familjeår,forKommittén FN:sningsrådet och
91-38-13395-4.ISBN

1/10 1993,30/9familjesplittring,ochskilsmässorHearing om --
familjeår,förKommittén FNfrån1994:1Dokument :s

98-31-13599-X.ISBN
FNssfamiljeår, NorraTankargränslösFamiljen omresurs.en--

familjeår.från FN:s1994:2Dokument28/1 1994.Latin
presenteradeSammanfattning rapporterfamiljeliv.Bilder avav-

den 6inforrnationskonferensfamiljeârskommitténs septem-vid
Stencil.ber 1994.

SeminarfromContributionsWelfareFamilyBuilding ona--
Nordic Countries,thePoliciesWelfareand inGenderFamily,

InternationaltheCommitteeSwedished.Arve-Parês, B., on
ISBN-91-630-3568-5.1995.StockholmFamily,of theYear

EuropeforchallengeLifeand FamilyWorkReconciling a—-
1995.19-20 JuneSaltsjöbadenSeminarfromProceedings a

InternationaltheCommitteeSwedished.Arve-Parés, B., on
ISBN-91-630-3937-0.Stockholm 1995.Family,of theYear
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publiceringsstödSvenskt

familj ochsocial identitetkön ochoch Om iGenus.Janus—g red.,l Nilsson,Kollind, A.A-K,samhälle, Bjömberg, U.,
Bokförlag, 1994.Brombergs

samhällsperspektiv.barndomNordiskhalva iBarn priset.- -
universitetsförlag, Esbjerg 1994.SydjyskQvortrup,

the Nordic Countries.Refiigee FamiliesHealth ofThe inAspects-
Conference,NetworkResearchfrom the NordicA report

Linköping,for Refugees,MedicalNovember 1994, Centre
Sweden.

Tidskrift, 1994.Socialvetenskaplig 2-nr-
Socialmedicinsk Tidskrift, 1994.nr-

artiklarPublicerade svenska

Socialvetenskapliglåda,välfárdsforskningensFamiljen, svarta-
Tidskrift 2- 1994.nr

Social Forskningfamiljeår,medverkan iSveriges FN:s nr-
1994.





Utblickar denmot

internationella debatten

Kommitténs uppdrag har föraI ingått svenska erfarenheter tillatt ut
internationell debatt. har skett insatser olikaDetta pågenom arenor:
vid förhandlingar inom förFN-systemet, genom egna arrangemang

skapa mellan forskare, beslutsfattare och tjänstemän inommötenatt
och i Norden, anförandenEuropa vid internationellagenom

konferenser och kontakter med utländska medier samt genom egna
publikationer och förmedling svenskt infonnationsmaterial. Dettaav
arbete gjort följahar det möjligt delar den internationellaäven att av
debatten.

dettaI kapitel redovisas de delar denna debatt kommitténav som
sitt sekretariat haft tillfälle följa, dvs.främst debatten i FNattgenom

och de internationella verksamheterEU kommitténssamt som
sekretariat varit engagerad

i4.l Debatten FN

familjeår harFN:s erbjudit forum för erfarenhetsutbyte ochett
kring familjefrågor.samarbete På det internationella planet har året

lett till närrnande medlemsstaterna emellan i familjenett synen
och familjepolitikens mål och medel. Samtidigt har det avslöjat
den bredden familjepolitikensi verksamhetsfält och vilkastora
spänningar inom detta.som ryms

anslutning till familjeåretI har långt gångna förslag upprättaattom
internationell deklaration familjers skyldigheter och rättig-en om

heter förts fram. Syftet har varit denna skulle tjäna FN-att ettsom
instrument för utveckla modern familjepolitik i de enskildaatt en

överläggningarmedlemsländerna. har också förts huruvida med-om
lemsländema skulle handlingsplan ellerenas om en gemensam
allmänna riktlinjer, utflöde det internationella samarbetetettsom av
under familjeåret.
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skillnader ibakgrund deförslag har avvisatsDessa mot storaav
finns mellan länderna.rättsuppfattning fortfarandekultur och som

har i de FN-konferenserDiskussionerna kring familjebegreppet stora
Befolkningskonferensen imed familjeårethållits parallelltsom

social utveckling i Köpenhamn ochVärldstoppmötetKairo, om
segslitna i helaPeking varit bland deKvinnokonferensen i mest

länder stårtydligt visat hur långt vissaförhandlingsarbetet. harDe
familjen. Bl.a. denna ivarandra det gällerifrån när motsynen

deklaration familjersbakgrund har förslaget gemensam omom en
rättigheter tillbakavisats.

Även väcktfrågan familjeårets uppföljninginom harEU om
glimtar från denna debatt.Därför lämnas här några kortadebatt.

europeiska debatten4.2 Den

Familjepolitikens ställning inom EU4.2.1

Unionens kompetensområde,Familjepolitiken faller i dag utanför
särskilda inrättats förviktighar ändå betraktats så att organsommen

och effekter ifamiljepolitikens utvecklingfölja och analyseraatt
medlemsländerna.

för fram-familjepolitiken döljer sig denBakom intresset för en oro
hänför sig dels till ålders-befolkningsutvecklingen.tida Den en

ökandesjunkande födelsetal och snabbtmässig obalans, med en
allt mindre andelvård och försörjningandel äldre behöver av ensom

till utveckling ökandei yrkesaktiva åldrar, delsmänniskor moten
idiskuteras främstsocial segregation och utslagning. Den senare

sin djupare grund i strukturellstorstadsproblem, hartermer menav
arbetslöshet och fattigdom.

jämställdhets-familjepolitiska debattenAndra drivkrafter i den är
inomopinionsarbete har bedrivits delssträvandena, där aktivtett

frågor gäller föräldraledighet ochbamomsorgsområdet, dels i som
arbetsmarknadens ochandra arbetslivsfrågor, både parter avav

tredje utgångspunkt slutligenKommissionens jämställdhetsenhet. En
framför derättvisekrav, drivits allthänför sig till sociala som av

paraply-med den europeiskafamiljeorganisationema, storastora
Organisations Familia-Confédération desorganisationen COFACE

främsta språkrör.Européenneles de Communauté som
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mål ochbåde familjepolitikensmellan EU-ländema gällerDebatten
frågan vilkapolitikområden ochavgränsning andragentemot om

ochinom kommissionenverksamheter skall inrättasochorgan som
ideologiska under-Båda frågorna harhur skall samordnas.dessa

initiativ förs fram underkommer till uttryck iströmmar, somsom
demografi,olika policyområden:olika beteckningar och inom

bampolitik, soli-jämställdhetspolitik,familjepolitik, socialpolitik,
fallintegrationspolitik. samtligagenerationerna, Idaritet mellan

befolkningsfrågor i vidfördelningspolitik ochhandlar det dock om
utveckling,strategier förbemärkelse och mötaatt somom en

samhälletsobalanser i fördelningenökande klyftor ochpräglas avav
ochmellan kvinnormellan socio-ekonomiskagoda, mängrupper,

och folkgrupper.olika åldersgrupper, generationeroch mellan

familjepolitiska instrument4.2.2 EU:s

debatten deför den familjepolitiskaviktigaste instrumentEU:s är
för syssel-inrättats Direktoratetoch nätverkexpertgrupper som av

och socialpolitik.arbetsmarknadspolitiksättning,
inrättadesför barnomsorgdessa NätverketäldstaDet är somav

samband medjämställdhetsenhet. Iunder direktoratets1986 nät-att
till också omfattavidgades dettaverkets mandat förlängdes 1991 att

familjeliv.arbete ochandra åtgärder för kombineraatt
skandinaviskför svensk ochnätverk, visat starkt intresseDetta som

jämställdhets-mycket aktiv debatt kringfamiljepolitik, har fört en
frågor och kvalitetsfrågor i barnomsorgen.

följauppgiftsärskilt forskamätverk medinrättades1989 attett
s.k.medlemsländerna, detutveckling inomfamiljepolitikens

årligaFamiljepolitiska Observatoriet, ut rapporter omsom ger
i medlemsländerna.familjepolitikens utveckling

europeiskt forskar-praktikenObservatoriet fungerar i ettsom
forsk-seminarier kringochnätverk med regelbundna möten

familjepolitikens utveckling ochfrågeställningarningsrelevanta om
blev medlem i EURedan innan Sverigeutfall i medlemsländerna.

fannsoch kontakterför svensk familjepolitikfanns intressestortett
familjeårskommitténsfamiljeforskare och medbåde med svenska

sekretariat.
från renodlad faktainsam-verksamhet har utvecklatsObservatoriets

familjepolitiskautformning olikaförekomst ochling rörande av
Sam-samordnade forskningsaktiviteter.fönnåner, till analys och
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förskjutning intressefokus från demogra-tidigt har det skett en av
välfärdsutveckling,fiska frågeställningar frågor rörmot an-som

jämlikhetsmål familjepolitiken.svarsfrågor och sociala i
familjeobservatoriet finns nätverk beståendeUtöver ett av

gånger förregeringstjänstemän, Senior oficials, två årmötssom per
Demografiskinformation och erfarenhetsutbyte samt expert-en

för biträda kommissionen vidinrättades 1994 attgrupp, som
förstasammanställningen årliga demografiska Denrapporter.av

familjemönstretsoch1994 ägnar stort utrymmerapporten avser
utveckling i medlemsländerna.

särskilt Nätverk för arbete ochinrättades slutligen1994 även ett
familjevänlig utvecklingfamiljeliv, med uppgift främja inomatt en

initiativ,arbetslivet. särskilt pris för nyskapande det s.k.Ett Euro-
Social Award, har inrättats detta nätverk. GenomInnovation avpean

svenska familjeårskommittén ägde den förstasamarbete med denett
i Sverige, i anslutning till det seminariumutdelningen prisetav rum

familjeliv, den svenska familjeårskommitténArbete ochom som
EU-kommissionen juniarrangerade i samarbete med 1 1995. Se

avsnitt och 4.2.43.3.3 .
familjeåretKommitténs sekretariat har i anslutning till haft goda

med samtliga nätverk. Sedan har Sverigekontakter 1995 egna
i nätverken.representanter

Aktuella EU-frågor4.2.3

faktiska familjepolitiska resultat hittills uppnåtts inom EUDe som
Romfordragets jämställd-har främst utvecklats med utgångspunkt i

mellan arbetsmarknadenshetsartikel också avtal partermen genom
nivå. gäller åtgärder syftar till öka möjlig-europeisk De attsom

förena familj och arbetsliv, dvs. frågor arbetsrätt,heterna att om
framförföräldraledighet och barnomsorg drivits allt Nät-som av

verket för barnomsorg, under Kommissionens jämställdhetsenhet.
familjepolitikenden EU-samarbetet gäller motiveras dettaI mån

utifrånsåledes i dag främst jämställdhetspolitiska överväganden och
kvinnofrågabetraktas därmed huvudsakligen och intesom en som

välfärd.fråga barns rättigheter och finns därför ingaDeten om
officielltåtaganden eller erkännandeett attgemensamma ens av

socialt förebyggande insatser och insatser för social prevention
föräldrarbland barn står utanför barnomsorgen eller ärsom vars

arbetslösa skulle kunna fråga för policy.vara en en gemensam
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Socialt skydd har inom förankringEU sin huvudsakligen i med-
borgarnas arbetsmarknadsanknytning, eftersom reglering och
samarbete dettapå område kopplat till den ekonomiska integra-är
tionen.

pågår dock mellanDet EU-ländema debatt gäller delsen som
socialpolitiken i dels också barn- familjepolitikoch delstort, som en

den generella välfärdspolitiken. denna finns skiljelinjer.I två Denav
gäller roll i förhållande till familjen. Den andra handlarstatensena
huruvida sociala förmåner skall utfonnade individuellaom vara som

rättigheter eller knutna till individens familjestatus, dvs. till ett
familjeförsörjarbegrepp.

Storbritannien avvisar, bl.a. med hänvisning till familjen tillhöratt
privatsfären, starkt varje tanke på statlig inblandning i familjeange-
lägenheter. Man på den grunden kategorisk motståndare tillär att
frångå den princip i dag gäller och stadfäster familje-attsom som
politik nationell fråga ligger inom kompetens-EU:sär en som
område.

Mot denna står länder med traditionell familjeuppfatt-syn en mer
ning. företräds främstDen Tyskland och Luxemburg, före-av som
språkar familjepolitik familjepolitiskadär förmåner knyts tillen som
äktenskap och traditionella familjeformer. har under familjeåretDe
också sig för familjepolitiken fåska erkännandeengagerat att ett
inom EU.

nordiskaDe länderna, också Holland och Spanien, förordar åmen
sin sida också aktiv familjepolitik nationell nivå,påen men en
familjepolitik ställer barnen i och sin utgångs-centrum tarsom som
punkt i individuella rättigheter och universella förmåner som om-
fattar alla barn och föräldrar familjeform. gällerDetsammaoavsett
i viss utsträckning också Frankrike och Belgien, möjligen med den
skillnaden bamperspektivet där förankrat. fråganIäratt svagare om

eventuell vidgning EU:s kompetensområde till ocksåatten av
omfatta familjepolitiken intar dock i dessa länderman samma
principiella hållning Storbritannien.som

anslutning till familjeåretI gjordes försök familjepolitikenatt ge en
hemvist den politiska agendan. Under det tyska ordförandeskapet
i ministerrådEU:s inbjöd Tysklands familjeminister till infor-ett
mellt familjeministermöte, inspirerat familjeårets debattav om en
deklaration familjers skyldigheter och rättigheter. Vid dettaom
informella familjeministermöte, ägde i Berlin i septembersom rum

och till vilket1994 de dåvarande ansökarländema Sverige,även
ÖsterrikeNorge, Finland och inbjöds, enades dock i ställetman om
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ochinlettsinformationsutbyteerfarenhets- ochfortsätta detatt som
härför.förstärka instrumentenatt

konfederation COFACE,familjeorganisationemaseuropeiskaDe
varitdetKommissionen,vidhar konsultativ ärstatus organ somsom

harOrganisationenfamiljepolitiska debatten.pådrivande i denmest
familjepolitikenmåletför 1996handlingsprogrami sitt attsatt upp

unionsför-kommandei denlegal basskall översynen avges en
draget.

familjeorganisationerförparaplyorganisationsin egenskapI av
självfallet intekan COFACEvitt skilda synsättrepresenterarsom

Jämställdhetsfrågor och kravstarkt i debatten.sig alltförprofilera
vidåterkommandevaritemellertidindividuella rättigheter har teman

medverkatellersjälvorganisationenkonferenserde arrangeratsom
i under familjeåret.

familjepolitiksvenskför4.2.4 Intresse

visat starkt intresseinomflera andra EUhar liksomCOFACE organ
tillsekretariat harFamiljeårskommitténsfamiljepolitik.svenskför

i EU-i olikamedverkadetta inbjuditsföljd att arrangemangav
kon-Sekretariatet har ocksåtill familjeåret.i anslutningländema,

familjepolitiksvenskför informationutländsktaktats ompressav
europeiskamedverkat i TV-program.samt

svenskadenjämställdhet,och familjeliv,arbeteFrågor omomom
in-utvecklingen ochdemografiskadenföräldraförsäkringen, omom

vidåterkommandehar varitsociala rättigheterdividuella teman
Sverigehur vi ivarit intresseradFramför allt hardessa. avman

fruktsam-förvän/sfrekvens med högkvinnligförena höglyckats en
redovisas i avsnittsammanhangmedverkan i dessaKommitténshet. i

4.3.
familjeårskommitténsvenskainbjöds denfamiljeåretslutetI avav

arbetsmarknadför sysselsättning,GeneraldirektoratKommissionens
organiseramed kommissioneni samarbetesocialpolitikoch ettatt

resultat dettafamiljeliv. SomArbete ochseminarium etttemat av
medlemsländer till kon-frånett100-tal deltagare EU:ssamlades en

juniden 19-20 1995.i Saltsjöbadenferens
familjeministerinbjudan AnnakonferensVid denna möttes, av

arbetsmarknadens forskare,förföreträdareHedborg, parter,
tillEU-kommissioneninomoch tjänstemänregeringstjänstemän ett

familjepolitiska konsekven-defrågormeningsutbyte kringfritt om
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innebördeniutvecklingen Europaaktuelladen samt avomserna av
diskuteradesfamiljeliv. Bl.a.ocharbetefor förenaolika lösningar att

ledighetsreglertjänster,andraochför barnomsorgmodellerolika
distansarbete.arbetstidsorganisationoch samt

denredanarrangerades, nämnts,seminarietmedsambandI som
Award,Social InnovationEuropeani EU:sprisutdelningenförsta

ochinnovativtförarbetsgivareoch andraföretagtilldelas utsom
arbetsorganisationen. Eni denutvecklingsarbetefamiljevänligt egna

engelska ochpublicerad påfinnsseminarietfråndokumentation
familje-ocharbeteNätverk förEU:sbl.a.spridsfranska och avnu,

exemplarEU-ländema i 4000igårnyhetsbrevvialiv, utett som
betänkandet.tillbilagafogasspråk. Rapporten7 separatsom

Framtiden4.2.5

utanför EU:sframgått,redanidag,fallerFamiljepolitiken som
samtidigtemellertidharEU-ländemakompetensområde.egentliga

familjepoli-bäring påharåtagandengjorti FN somgemensamma
konventionratificerat FN:ssåledesharEU-länderSamtligatiken.

från FN:sdokumentenskrivit underochrättigheterbarnetsom
1990-frågor underhumanitärautveckling ochvärldskonferenser om

familjen ochtillantal referenserdokumenttalet. Dessa ettrymmer
och derasfamiljernagällerdet stöttabetonar när attstaternas ansvar

jämställd-bästa,barnetsbeaktandemedmedlemmar,individuella av
skapafattigdom,målenochkvinnormellan att utrotahet män samt

utveckling.hållbarforverkasysselsättning och en
resolu-densig bakomställtinyligen, FN,ocksåharEU-ländema

antagitsfamiljeåret,internationelladetuppföljningtion somavom
åtagandensession. Dessaunder dess 50:egeneralförsamlingi FN:s

inom EU.ocksåpåverka debattensikt kommamåste att
också idebattfamiljepolitiskpågårEuroparegionenInom en

harländer,omfattar 38idagEuroparådet,regi.Europarådets ensom
mänskligaprövningenrättsligagäller dendetuppgiftcentral när av

dessutomorganiserarRådetEuroparegionen. vartannatirättigheter
olikabedriver inomochfamiljeministermöten styr-europeiskaår

haröversynsarbeteochutvecklings-och arbetsgrupper ett som
familjepolitik.ländernasbäring

Europa-bl.a. skettdethar översyntill familjeåretanslutningI aven
revideratsfamiljebegreppettidigarevarvid detstadga,socialarådets

socialpolitiskadenVidare harforäldrabegrepp.medoch ettersatts
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arbetat med fram rekommendationstyrgruppen föratt ta en en
sammanhängande och integrerad familjepolitik och driver sedan
1992 det tvärsektoriella projektet Childhood Policies Project. Två
familjeministennöten har genomförts under den tid familjeårskom-
mittén varit verksam. har haftDe barns rättigheter Paris 1993
respektive fadersrollen Helsingfors 1995 teman.som

Den svenska familjeårskommittén har inte varit inkopplad i de
svenska insatserna inom Europarådet, varför dessa inte när-tas upp

i kommitténs rapport.mare
Lite tillspetsat kan dock medan EU, utifrånsägas sitt kom-att

petensområde, i familjeårsdebatten haft sin utgångspunkt i jäm-ett
ställdhetsperspektiv främst ställt föräldrarna i blickpunkten,som
med arbetsrättsliga och socialpolitiska krav, så har Europarådet å sin
sida tagit sin utgångspunkt i barnkonventionFN:s barnsoch
rättigheter, med tonvikt kulturella och civilrättsliga aspekter.
Bl.a. organiserade rådet bidrag till familjeårFN:s konferensensom
Evolution the Role of Children Family Life:in anaparticipationon

i decembernegotiation, 1994, i samarbete med Spaniens social-
ministerium.

internationellaDe barnorganisationerna bedriver sedan flera år,
med utgångspunkt bl.a. i FN:s barnkonvention, aktiv kampanjen
inom förEU få barnperspektiv i EU-politiken. barn-att ett En
lobby, i vilken bl.a. Svenska Rädda Barnen starkt engagerad, harär
formerat sig i forForum Child Welfare.ett

Inför den förestående Maastrichtfördragetöversynen har barn-av
organisationerna gått med ungdomsorganisationerna isamman en
bred koalition bildat det nätverket Euronet forsom gemensamma
NGOss the Rights of Childrenpromoting and Young People. Syftet

arbeta utifrånär plattform föratt driva kravetatten attgemensam
barns och ungdomars rättigheter ska tydliggöras i unionsfördraget.

Den svenska familjeårskommittén har i sina inlägg i den euro-
peiska debatten haftse 4.3 ambitionen tydliggöra den svenskaatt
familjepolitikens förankring i välfärdsperpektiv, ställer bådeett som
barnen och det moderna föräldraskapets villkor i Argu-centrum.

har främst tagit fasta den den aktuellamenten befolk-överoro
ningsutvecklingen kommer till uttryck i bl.a. EU:s policydoku-som

har därförDe hänvisat mindre till FN:s barnkonventionment. och
till nödvändigheten uppmärksamma de konkreta problemattmer av
dagens föräldrar har hantera.attsom

Bedömningen har härvid varit det inom ministerrådEU:sär ochatt
i förhandlingsspelet mellan arbetsmarknadens de struktu-parter som
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fast ochfamiljer läggseuropeiskaför morgondagensvillkorenrella
medförsamlingari dessanödvändigt nådet argumentär att utatt

denreferensramarockså i desig integreraslåter styrsomsom
politiken.ekonomiska

kontakter inomi sina EU,perspektivet,har i detKommittén sett
organisationensochsamarbetspartviktigCOFACE noteratsom en

socialpolitiska för-familjepolitik medföraambitioner att upp en
regeringskonferensenkommandevid dendagordningentecken på

Reconcilingbetänkandets bilagauttalande iorganisationensJfr bl.a.
Life.Work and Family

mellannärrnande åskettfamiljeåret har detoch efterUnder ett ena
och förespråkarnatraditionell familjesynförföreträdarnasidan en

således i dagEuropaparlamentet finnsbamperspektiv. Iför ett en
Family, Childrenforparlamentarikergrupp, Intergroupgemensam

sammanslagning tvåtillkommitand Solidarity, avgenom ensom
bamfrågor.och förfamiljefrågorförtidigare engrupper, en

nyligen gåttCOFACEintressantocksåDet attär att notera sammany
fordet nybildadeungdomsorganisationema i Euronetmed ochbarn-

l of Children and Young Persons.the RightspromotingNGO:sriti

internationellaKommitténs4.3

engagemang

varithuvudsekreterare,har, sinsekretariatKommitténs enga-genom
tilli anslutning FN:sverksamheterinternationellaföljandeigerat

familjeår:

och EUFörhandlingar FNinom

familjeårskonferens, Maltaförberedande930426-30 FN:s
Bratislavasocialministermöte,930628-0702 FN:s

Berlinfamiljeministermöte,EU:s940915
Yorkgeneralförsamling, New941018-19 FN:s

Bratislavauppföljande koordinatorsmöte,FN:s950204-07
Köpenhamnsociala950308-10 FN:s toppmöte,

Yorkutvecklingskommission, Newsociala950410-19 FN:s
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Anordnande internationella konferenserav

940530-31 Paternite’ Quels avenirs— åSvensk-franskt forskarmöte faderskap påom s
Centre Culturel, Paris, i samarbete med Svenska Institutet

å940801-05 Alla dessa familjer.
Åbo,Seminarium familjebegreppet, Nordiskt Forum,om

i samarbete med familjeårssekretariaten i Danmark,
Finland och Norge

940914- l 6 Women, Stress and Heart Disease.
Tvärvetenskapligt forskarsymposium på Svenska
Läkarsällskapet, Stockholm. Samarbete med Institutet for
Psykosocial Miljömedicin, Karolinska institutet

950320-21 nordiska familjenDen och välfärdsstaten g
Nordiskt forskarmöte i Saltsjöbaden i samarbete demed
nordiska familjeårssekretariaten i

950505-06 FamilyMen Relations
Europeiskt forskarseminarium i Göteborg. Samarbete med
Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet

950619-20 Arbete och familjeliv.
Europeisk konferens i Saltsjöbaden, i samarbete med EU-
kommissionen

Medverkan föreläsaresom

931116-18 Europe politique familiale, Caisse nationale deset
Allocations familiales, Obemai, Frankrike

940406-07 Gender Equality, Children ana the Family, Centre
for Western European Studies, Univ. of Calif.,Berkeley.

940119-21 Familles Recherches, officiellt öppnande det franskaet av
familjeåret, Institut de l’Enfance de Famille ochet
UNESCO, Paris

940303 Debatt franska nationalförsamlingensi socialpolitiska
utskott, Paris

940527-29 Crossing Borders, International Dialogues Gender,on
Social Politics and Citizenship, Forskningsrådsnämnden och

förCentrum kvinnoforskning, Sthlms universitet
940530-31 condition paternelleLa Suêde, Centre Culturel Suédois,en

Paris
941 114-16 Health of RefugeeAspects Families the Nordic Countries,in

Universitetet i Linköping
941 16 The Family1 Changing Deutschesin Europe, Jugendinstitut,a

Dresden
941205-06 Femmes Familles, COFACE, Lissabon,et
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950619-20 Reconciling Work and Family Life, Kommittén för FN:s
familjeår och EU-kommissionen, Saltsjöbaden

f 950731-0804 relaciones padres-hijos: futuro,Las Sommar3 presente y
i universitetet i El Escorial och Spaniens socialministerium,
, Madrid

Intervjuer och artiklar utländski press.

1994-04-08, Contra Catherine Hedgecock:Costa Times,
nations’agendasTwo that children first Scandinavian policies airedput —

UC-Berkeleyat
1994-04-08, CatherineWest Country Times, Hedgecock:
Child’s welfare of Scandinavian policiesat core

Monde,1994-04-19, Le Jean-Michel Normand:
Mobilisation l’emploi Suede: chömage l’exclusionLepour en sans
1994-04-19, Monde, ean-Michel Normand:Le J

du baby-boomLe retour
1994-04-29, Social IsabelleEspace Européen, Moreau:

politique familiale suédoiseLa pragmatiqueest
1994-04-29, SocialEspace Européen,

générosité du modele suedoisLa
1994-04-29, Echos, Jean-MichelLes Bezat,

de majorité les loi familleUne partie syndicats critiquentet
1994-04-29, Echos, Jean-MichelLes Bezat
Suede: concilier vie professionnelle familialeet

Economiste,1994-08-26, nouvel Philippe Gallard:Le
Démographie: Suede au-dessus deLa procree ses moyens

géneraliste,1994-11-15, Catherine Durand:Le
L’etonnant parental des Suédoiscongé
1995- Catherine Durand:Femina,

SuedeEtre pere en
amille Catherine Durand:1995-01 F Magazine,

SuedeHeureux perecomme un en
1995-04-26, Biba maj -95, Catherine Durand:
Suede: des grands blonds des couffinset

Medverkan radio- och video-programTV-i

Société Radio-Canada, intervju Ginette Lamarche1994-02-27 av
Radiointervjuer Califomien1994-04-08 i stationer over

1994-09-15 Télévision Suisse-Romande, Myriam Meuwly: Temps
natalité de Suedeprésent:
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natalitéprésent:Myriam Meuwly: TempsTV 5-Europe,1994-09-21
Suêdede

TelevisionWoljf RadiodeCulturelles Françoise1994-10-15 Magazines
EU-kommissionenochBelge

Video, EU-du EuroSantéidée pêre Europe,1995-06-26 Une certaine en
europeiskatill detbidragkommissionen och COFACE,

Helsingfors,i 1995familjeministermötet
intervju M.Radio Lacoste1995-06-29 France Inter, av

Övrig internationell verksamhet

yttrandena Avgivna
befolkningskonferensNationalkommittén fortill FN:sYttrande ang.-

befolkningskonferenstilldokument FN:s
andRecommendation CoherentDraftEuroparådetsSynpunkter on-

policiesintegrated family
förfrågan från FN:smed anledningSocialdepartementetYttrande till av-

deklarationönskvärdheten utarbetageneralsekreterare att omenom
och rättigheter.familjens roll, skyldigheter

befolkningskonferensförNationalkommittén FN:sYttrande till över-
i CairoBefolkningskonferensentillslutdokumentet

internationella konferenserDeltagandeb i
Köpenhamn,ofthe amilies Tomorrow,Fathers F930616-18 in

EU-kommissionensocialministerium ochDanmarks
EU-kommissionensocial dans I Europe communautaire,940602-04 Le

socialministerium, Parisoch Frankrikes
Helsingfors, STAKESand Working Life,Children, Families941006

STAKES,FinlandKellokoski,Working Life,Well-Adjusted941007-08 A
forTysklands ministeriumFamilies, Bonn,The940913-14 Future

EU-kommissionenfamilj och äldre och
nätverket forKöpenhamn, Nordiskafamilies,941001-02 Men s mans-

forskning
NederländskaAmsterdam,Families,Single Parents941124-26

familjeårskommittén
Europarådet ochMadrid,Role of Children,Evolution of the941201-03

socialministeriumSpaniens
nätverksgrupperarbets- ochMedverkanc i

familjeârforsamarbetsgruppen FN:snordiskaDen-
demografiskaEU:s expertgrupp-

inter-utbildningsministeriersochsocial-, arbetsmarknads-Frankrikes-
bam, ungdom,forskningsamarbetsgrupp fordepartementala om

institutionersamhälletsfamiljer och
internationella delegationerd Besök av

Australien,TunisienZeeland,Indien, NyaJapan,
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Ekonomiskt bistånd

a Seminarier:
Who Cares, internationell konferens, Finland, IUFO, 940515-18—
Nordiskt nätverksmöte flyktinghälsa, IPM, 941114-15om—
Stöd till nätverksprojekt i två ryska städer, Centrum Välfardsforskn.-
Stöd till delegater från utvecklingsländer inför familjeårskonferensFN:s-
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 lokalt miljönätverk, Svenska inst. forett sociala uppfinningar-
The Uganda Womens Action Group Sweden for Aids Orphans-
Tjejer i Europa, Botkyrka kom. kulturenhet-

Utöver dessa internationella projekt har kommittén inom for sinramen
projektverksamhet lämnat stöd tilläven 13 svenska flykting- och invandrar-
projekt





Nordiskt samarbete

nordiska5.1 Den samarbetsgruppen för

familjeårFN:s

anslutningI till familjeåret har inforrnellt samarbete etableratsett
mellan de nordiska länderna. Detta inleddes vid den förberedande
FN-konferensen Malta i april 1993 och har sedan fortsatt fram till
årsskiftet 95/96. Inom för detta samarbete har informationramen
utväxlats och samråd skett inför de överläggningar i FNägtsom rum
och inom EU-kretsen.
Samarbetet har också varit basen för igemensamma arrangemang

anslutning till familjeåret. första dessaDet ägde på Nordisktav rum
Åbo,Kvinnoforum i i augusti 1994.

Danmark, Finland, ochNorge Sverige arrangerade där under rub-
riken Alla dessa familjer, forskardebatt familje-en gemensam om
begreppet. Från Sverige medverkade professor Rita Liljeström.

Redan förberedelsernaunder till familjeåret väcktes planerna på ett
forskarmöte nordisk familjepolitik. Den 19-20gemensamt om mars

1995 kunde Sveriges familjeminister inbjuda sina kollegor samt ett
30-tal forskare till nordiskt formiett ett expert-samarrangemang av

i Saltsjöbaden på Den nordiska familjenmöte och välfärds-temat
Island hade inte möjlighet medverkastaten. arrangöratt som men

de medverkande forskarna.representeratvar genom en av

Bidrag5.2 till en gemensam
kunskapsutveckling

nordiskaDe länderna uppvisar likheter både det gällerstora när
målen, utformningen olika förmånssystem och strategier inomav
familjepolitiken. Ländernas familjepolitik går tillbaka till reformer
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rättssubjekt redansjälvständigtställningkvinnor somensom gav
satsningenockså bl.a.drag30-talen. Gemensammaunder och20- är

serviceförmåner denutvecklingengenerella stödformer, samtav
enförälderfamiljer.tillstödtidiga satsningen

nordiskaaktuellapresenteradesSaltsjöbadeniVid expertmötet
ioch villkortidsanvändningföräldrarsstudierjämförande om

barnomsorgi familj ochbarns situationarbetslivet, samt omom
frånkommentarerutmaningar, medutveckling ochfamiljepolitikens

deltagande länderna.defrån ochforskare vart ett av
generella familje-denslå vaktbetonade viktenForskarna att omav

risker församtidigt för devarnadesärdrag ochpolitiken och dess
ökadutvecklinginbyggda ifinnssegregeringökad motensom

Viktennymoralism.pluralism ochdecentralisering, att varaav
marginalise-ökadklasskillnader ochför ökaderiskensin vakt mot

detbetonades, liksomresursbristnedskärningar ochring i tider av
arbetslöshetensamtidigtfler övertidi allt arbetarparadoxala att som

ökar.
de fördel-uppmärksammaviktenframhöll ocksåForskarna attav

familjepolitiken ikonfliktdimensionerningspolitiska rymmersom
mellan löntagaregenerationer,mellanmotsättningarlatentaform av

mellanlåginkomsttagare,ochmellan hög-icke-löntagare,och
mellan kvinnorkanske ocksåoch klienter ochtjänsteproducenter

bland medutsatthetenhärBl.a. pekades mänoch män. svag
möjligheterarbetsmarknaden inte harposition somsammasom

arbete.föräldraskap i stället förkvinnor väljaatt
centraltarbetsliv Denfamilj ochmellanAnpassningen tema.ettvar

formella möjlig-har bättreforskningen visar därnordiska mänatt
arbetet,familjen i dettillhänsynheter kvinnor attän att ta egna men

Kvinnornakvinnorna.möjligheterutnyttjar dessade änsämre
personligaformellasinatänjerdäremot snävare genomramar

Forskningenindividuella strategier.olikaöverenskommelser och
arbetstider ochbåde vad gällerjämställdheten ökartyder dock att

kommit längst i dettatycks haSverigearbetsdelning i hemmen.
avseende.

arbetslivet. Farhågorflexibilitet iåterkommandeEtt tema var
kan medföraarbetstidsmönsterflexiblaföruttrycktes att upp-mer

arbetsvillkor, vilketosäkraarbetstidsfonner medkomsten av
med arbets-förställningenskulle försvagaytterligare svaggrupper

fackföre-underströk viktenForskarnamarknadsanknytning. attav
regleringar ochkollektivabehovetuppmärksammarningarna av

flexibiliteten.förramar
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När det gällde barnens situation betonades de kvalitativa skillna-
derna och komplementära dragen i daghemsmiljön och familjen.
Forskningen visar de nordiska familjernaatt mycket bamoriente-är
rade och föräldrarna praktisktatt ägnar all sin tid utanförtaget
arbetet åt med barnen.samvaro

Förskolan komplementär till hemmetett barnen tillfällesom ger
utveckla sin sociala kompetensatt och kommunikationsfönnåga,

egenskaper blir allt viktigare i det moderna samhället. Sam-som
tidigt fmns samband mellan det händerett i hemmet och detsom

händer i barnomsorgen. Forskarna varnade därför för riskensom att
daghemmet förstärker de klasskillnader finns mellan barnen.som
Barn med dålig kommunikationsfönnåga och bristande social kom-

klarade sig ipetens sämre vilket ställer krav på med-gruppen, en
pedagogisk hållning frånveten personalens sid.

Forskamas bidrag har dokumenterats i Building Familyrapporten
Welfare, fogas bilaga till betänkandet.separatsom som en

5.3 Fortsatt samverkan

Vid betonadesexpertmötet värdet det nordiska samarbetet.av
Frågan uppföljning väcktes och samarbetsgruppen inbjödsom en att
återkomma med förslag.

Den nordiska samarbetsgruppen har därför föra framenats attom
förslag fortsatt informelltett samarbete nätverkskaraktär,om av som

bas för nordiska med inriktning på forskningnya samarrangemang,
och kunskapsutveckling.





erfarenheterSummering6 av

och bedömningar

har formulerat Sveriges medverkan isvenska handlingsplanenDen
bådefamiljeår i mycket brett perspektiv,FN:s ett som rymmer en

internationell och inhemsk kommitténs uppdrag har inteIarena.en
ingått utvärdera initiativ tagits under året, hellerde attatt som
lägga förslag fortsatta insatser. bakgrund de erfarenheterMotom av

i familjeâr, vill kommittén dock i dettagjorts arbetet med FN:ssom
erfarenheter och redovisa vissakapitel avslutningsvis sinasummera

allmänna bedömningar båda dessarörsom arenor.

Uppföljningen familjeåret i6.1 FNav

familjeåret flera världsom-internationella har ingåttDet som en av
för rättigheterspännande manifestationer fred och mänskliga som

genomförts i Nationemas regi under 1990-talet. serieFörenta En
världskonferenser, led ialla utgör strävan motsom en gemensam en
hållbar global utveckling i alla världens nationer, har hållits. Kon-
ferensema sociala mål riktmärken förhar fört fram rättvisa och som
den ekonomiska utvecklingen och resulterat i uttalan-gemensamma

förden och handlingsplaner, där respekt mänskliga rättigheter och
ansvarsfullt hushållande jordens detmed utgörett resurser gemen-

fundamentet.samma
allmänna förklaring och konventioner de mänskligaFN:s om

rättigheterna, konvention barnets rättigheter och slutdoku-FN:s om
från världskonferensen mänskliga rättigheter i Wienmenten om

befolkningskonferensen i Kairo Världstoppmötet1993, 1994, om
utveckling i Köpenhamn och kvinnokonferensen isocial 1995

förberedelserna för den kommande boende- ochPeking 1995 samt
bebyggelsekonferensen i Istanbul, Habitat i juni 1996 betonar allaII,

inödvändigheten individen och familjen dess olikasättaattav
för jämställd-former i arbeta demokrati, social rättvisa,centrum, att

het kvinnor och och stärka barnets rättigheter.mellan män att

160363ARK3
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betonandet arbetetgenomgående inslag i dokumentenEtt är attav
mål måste börja basplanet, i människorsmed förverkliga dessaatt

förändrade attityder ochunderstryker viktenvardag. Dokumenten av
lösningar försörjnings-värderingar för finnaatt nya gemensamma

produktionsformer denutveckla stärkerproblem samt att som
globalfrämjar långsiktigt hållbar,sociala gemenskapen och en

verka förutveckling. handlar hur vi alla måsteDe gemensamt enom
hushållning både med miljön och med mänskliga Ibättre resurser.

ochfinns talrika hänvisningar till familjensamtliga dessa dokument
samhällsutvecklingen.familjens roll i

FN-konferensema har i varieran-Förberedelsearbetet inför de olika
organisationerfristående från varandra, medde grad skett separata
nationell nivå.och genomförande både i ochför förberedelser FN

likafamiljeår, dock inte hafthar gälltDetta FN:säven ensom
inramning och styrning de övrigaomfattande institutionell som

under familjeåret har således inte varitmanifestationema. Arbetet
slutkonferens global handlingsplanmedinriktat enen gemensam

vid nationella och lokalaslutmål.Tonvikten har i stället lagtssom
insatser.

familjeåretuppföljning det internationellaresolutionEn om av
Resolutio-generalförsamling vid dess session.50:eFN:santogs av

följa och fortsätta arbetet fråninbjuder medlemsländerna att uppnen
inriktning främjanationell och lokal nivå, medfamiljeåret på att

särskiltindividuella rättigheter och medfamiljemedlemmamas
barns trygghet och utveckling.beaktande jämställdhet samtav

enligtinternationella uppföljningen familjeåret skaDen av
Sociala utvecklingskommissionensresolutionen integreras i den

resolution E/RES/ 1995/60. Avsiktenarbetsprogram ECOSOC, är
erfarenhetsutbyte ochskall inriktas information,arbetetatt

iresursmobilisering för biståndsinsatserexpertmedverkan, samt
de minst utvecklade länderna.utvecklingsländerna och Detta

familjeårets frivilligfond, döps till UNföreslås ske bl.a. via omsom
Family Activities. Vidare resolutionenFundTrust uppmanaron

generalförsamlingen vidtillgeneralsekreteraren rapportatt avge en
infallersession 1997.dess 52:a som
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6.1.1 Fortsatt bevakning och rapportering

Det infonnations- och erfarenhetsutbyte skett under FN:sE som
internationella familjeår har skillnader i kultur ochtrots stora
rättsuppskattning resulterat i närmande i på familjenett synen
mellan länder tidigare stått långt ifrån varandra, inte minst isom
fråga jämställdhet och barnets rättigheter.om

Det främsta resultatet det internationella familjeåret sannoliktärav
just den ökade förståelsen för det samspel finns mellan åsom ena
sidan nödvändiga sociala och ekonomiska samhällsinsatser och å
andra sidan den dynamik i medborgarnas individuellasom ryms
livsprojekt. Familjen fungerar för de flesta människor både ettsom

och integrerande nätverk och på många hållett utgörnav ett yttersta
skydd risken för social utslagning.mot

Sverige har under familjeåret deltagit aktivt i debatten inom FN om
familjens familjepolitikensoch uppgifter i det moderna samhället.
Den betoning på förebyggande insatser utmärker svensksom
familjepolitik har därvid lyfts fram centralt inslag i kampenettsom

fattigdom och social utslagning.mot
Kommittén det angeläget Sverige fullföljer sitt intematio-attanser

nella i dessa frågor.engagemang
Kommittén vidare den nationella uppföljningenattanser av

familjeåret bör samordnas och integreras med de insatser görssom
bl.a. i samband med uppföljningen Världstoppmötet socialav om
utveckling, varvid Konventionen förbud alla formermotom av
diskriminering kvinnor Konventionen barnets rättighetersamtav om
bör självskrivna utgångspunkter,utgöra liksom dokumentenäven
från tidigare nämnda konferenser.

6.1.2 Infonnations- och erfarenhetsutbyte

Generalsekreteraren har i sin till Generalförsamlingen före-rapport
slagit uppföljningsinsatser i form information och statistikutveck-av
ling. resolutionDen uppföljning familjeåret antagits iom av som
Generalförsamlingen stöder Generalsekreterarens förslag.

Internationellt erfarenhetsutbyte och samarbete kring kunskaps-
utveckling och statistik erbjuder viktiga incitament till utveckling
både på nationell och global nivå. Internationellt samarbete kring
statistiskt utvecklingsarbete och insatser syftar till utvecklaattsom
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nationell ochdärför båderapporteringför socialmetoderna är enen
angelägenhet.internationell

familjeår, liksomuppföljningen FN:si sin påSverige har avsyn
under-utveckling,socialVärldstoppmötetdet gällernäräven om

familjerela-kringutvecklingsarbetestatistisktbehovetstrukit av
livsvillkor.familjerstioner och

fördelningenvidfunktionerviktigafyllerFamiljerelationer av
Därförofärd.skyddsnätsocialavälfärd ochsamhällets motsom

användas ikanindikatorervilkaanledningfinns övervägaatt som
statistikdenoch inventeravälfärdfamiljebetingadanalysen somav

härför.användaskan
exempelvi här någralämnarfullständighetanspråk påUtan

anslut-förts idebattdenakualiseratsstatistikochfrågor somsom
familjeår.till FN:sning

familjerelationer. Hurgäller barnssiginställerfrågaförstaEn som
Vilkavardagenispelar devilken rollochfamiljerbarnens ut,ser

utanförnätverk, i ochprimärai barnsmänniskor ingårandra l
tidförändratshar dehushållet Hur över

barnlöshetpåverkasföräldraskapet. HurgällerfrågaEn annan
samhälletiförhållandenolikarespektivebland kvinnor män av

papparollerochjämställdhet ärvi talat längeTrots att nyaom
forfarandevardagfaderskapetsmodernadetkunskaperna om

finns mellanskillnaderVilkaoftahurblirbegränsade. Vem pappa,
samhällsgrupperolika

försörjningsvillkor och frågorfamiljemasgällerområdenAndra
ochtid, enskiltsindisponerarmedlemmarfamiljenshurom

produktions-olikafamiljelivet underutvecklasHurtillsammans.
betyder modernaVadarbetsmarknadsförhållandenochvillkor

familjeliv ochförteleteknikmodernkommunikationsmedel och
ifamiljeninomrelationerna
irörlighet Huroch socialvid flyttningfamiljenroll spelarVilken

familjebildningursprungsfamilj ochmellan utövergången egenser
ochförsörjningförfördelassamhällsgrupper Hurolikai ansvaret
ochrättigheterfördelasoch hurgenerationernamellanarbetsbördor
ochsamhällsgrupperolikamellanskillnader finnsVilkatillgångar

segregationgeografiskochetniskde i social,avspeglashur
utvecklaskanmeningsfulla måttminst, vilkainteSlutligen, men

dessstöd, ochfamiljepolitisktformerolikagällerdetnär av
värderaochutfalletvikansamhället Huri mätafördelning

ochfattigdommotverkagällerroll detfamiljepolitikens när att
det gällersamhällets stödbetyderVadutslagning när attsocial



och bedömningarerfarenheterSummering av

splittras Vilka dynamiska,förebygga och motverka familjeratt
avsedda effekter har olika bidragsformer Vilkaavsedda och icke

närmiljönoch informella stödresurser finns i Hurformella ser
vadavseenden olika familjetyper ochskillnaderna i dessa iut

olika social ochde för kvinnor respektive och barn medbetyder män
etnisk bakgrund.

befolkningsregister och statistikhar tillgången tillSverige genom
värdefulla bidrag tillkvalitet förutsättningar lämnagod goda attav

statistiskt utvecklingsarbete.
uppföljningenSverige, idet därför angelägetKommittén attanser

pådrivande i det statistiskafamiljeåret, medverkar aktivt ochav
utvecklingsarbetet.

initieravidare det kunde finnas anledningKommittén att attanser
familjebegreppet i lagar, statistik ochbred granskning aven

anordnande internationelltforskning, exempelvis ettgenom av
expertmöte.

Biståndsinsatser6.1.3

uppföljning det internationella familjeåretresolutionI FN:s om av
frivilligfond skall omvandlas tillföreslås familjeårets Trustatt en

FN-regi för familjeorienterade verksamheter.Fund i
angeläget också i svenskaKommittén det att mananser

fäster vikt vid familjefrågorbistândsinsatser och samarbetsavtal stor
familjepolitiska aspekter. Kommittén vill i detta sammanhangoch

situationen i Central-framhålla vikten uppmärksammasärskilt attav
Östeuropa.och

barnarbete, gatubam och kommersiellt, sexuelltLarmrapporter om
fattigdom ochutnyttjande barn vittnar hur barn är närutsattaav om

familjer inteetablerade sociala strukturer såsvält bryter attner
trygghet och säkerhet.längre kan fungera för barnsgarantersom

plan, bådeförhållanden måste bekämpas mångaDetta är som
långsiktigt preventiva åtgärder medakuta insatser ochgenom genom

medveten familjepolitik.stöd i en
Östeuropaför Central- ochsvenska samarbetsprogrammetdetI är

fördjupa demokratins kultur.målen bidraga till Kom-attett attav
Building the smallestmittén vill därför erinra familjeårets motto:om

svenska tilldemocracy the heart påin society, översattssom
familjen.Demokratin börjar i
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Jämställdhet bildar viktig ingång i detta arbete. Stöd till kvinnoren
kommer alltid barnen till del, i synnerhet i samhällen där hela, eller

del för barnens väl vilar kvinnornas axlar.stor ansvareten av
samtidigtKommittén också barnets rättigheter börattanser ges en

framskjuten plats i samarbetet med länderna i Central- ochegen,
Östeuropa.

Kommitténs sekretariat har i anslutning till familjeåret samman-
träffat med olika för de baltiska och andrarepresentanter staterna

Östeuropa.länder i har alla visat intresse för delDe stort att ta av
svenska erfarenheter i sitt arbete med bygga samhällsstödet tillatt ut
bam och föräldrar. önskar del praktiska erfarenheterMan ochta av
förebilder, kan omformas till situationenoch i detsom anpassas

landet. söker förI detta stöd bygga knowattegna man upp egen
how, för färdigavärjer sig modeller.men

familjeårKommittén för har, i anslutning till sin projektverk-FN:s
samhet, medverkat till finna finansiering för bilateraltatt ett
nätverksprojekt syftar till utveckla lokala förebyggandeattsom
insatser inom mödra- och bamhälsovården, i samarbete med sociala
myndigheter och forskare.

angeläget liksomKommittén det denna stöd, ävenatt typ avanser
föräldrarsandra insatser ställer barns och livsvillkor i fokus,som

kan utvecklas och finna etablerade former för finansiering inom
för det svenska biståndet.ramen

Nordiskt samarbete6.2

Familjepolitiken hörnpelarna i den nordiska välfärds-är en av
modellen. har därför varit naturligt utveckla nordisktDet att ett

församarbete inom familjeåret. informellt samarbeteEttramen som
omfattat ömsesidig information utvecklingen i respektive land,om

införsamordning förhandlingar i och samverkanFN EU samt om
forskningsinformation och kunskapsutveckling i form av gemensam-

upprättades således mellan länderna i anslutningma arrangemang
till familjeåret.

samarbete väl kravet på nordiskDenna typ mot nytta.svararav
bygger den och de utgångspunkterDet samsyn gemensamma som

finns i de nordiska länderna i förhållande till omvärlden. Samtidigt
de skillnader finns i utformningen ländernasÖppnar som av

familjepolitik möjligheter till jämförande studier och erfarenhets-ett
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information förutbyte kan de enskilda länderna värdefullsom ge
reformverksamhet.utvecklingsarbete och politiskeget

informelldet därför angeläget dennaKommittén att typ avanser
fortsätta för det nordiska samarbetet.samverkan kan inom ramen

i den6.3 Fortsatt engagemang
europeiska debatten

förs inträdet i i deVid förhandlingar i Sveriges talan sedan EUFN
inneharflesta fall det land under den aktuella periodenav som

ordförandeskapet i ministerråd. förhandlarna går tillEU:s Innan
förhandlingsbordet bereds dock frågorna alla med-gemensamt av
lemsländema i EU-kretsen. främst vid detta viktigaDet EU-är

medlemsländerna har möjlighet framlägga sinasamråd attsom
förslag och hävda ståndpunkter.sina

internationella uppföljningenSveriges i den FN:sengagemang av
sinfamiljeår har således europeisk inramning har bas i densomen

Ävendebatt förs inom familjepolitiken i dag liggerEU.som om
kompetensområdeutanför har Sverige därför anledningEU:s att

följa och deltaga europeiska debatten inom familjepolitikensi den
område.

denna debatt spelar forskning och utvecklingsarbete viktig roll.l en
begreppsbildningen problembilden definie-Det i den tidigaär som

perspektiven läggs fast och för framskrivningarras, ramarna av
utvecklingsarbete betraktasverkligheten utvecklas. Forskning och

viktiga instrument för uppnå den integrationockså inom EU attsom
och harmonisering ländernas politik långsiktigt mål förär ettav som
samarbetet inom socialpolitikens område.

familjeår frågordebatt förts under tyder påDen FN:s att omsom
familjepolitiska aktuella samhällsutveck-de konsekvenserna denav

familjepolitikens roll välfärdspolitisktlingen och styrmedelsomom
fått ökad internationell uppmärksamhet. resultat dettaEtt är ettav

för uppföljningökat intresse och utvärdering olika ländersav
efterfrågan information,familjepolitik ökad på oavsettsamt en

vilken legal familjepolitiken har på den politiska dagsord-status
ningen.

därför angeläget Sverige i dennaKommittén det deltarattanser
debatt och aktivt verkar för frågor barns villkor ställs i fokusatt om
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europeiskasker i deterfarenhetsutbytefor det kunskaps- och som
måttstock landsviktiglivsvillkorsamarbetet. Barns är etten

välstånd.

forskningssamarbeteInternationellt6.4

positiv uppmärk-oftafamiljepolitik har under årSvensk röntsenare
livsvillkor.barn och barnsinternationella studiersamhet i rörsom

de välfärdsindikatorerde flestaSverige placerar sig högt på somav
jämförelser.internationellaanvändas vidbrukar

den modernaviktigt uppmärksammadet perspektivetiDet attär att
period ekono-utvecklats underfamiljepolitiken harsvenska aven

möta.Vå1tSverige i dag harolik denmisk expansion, attsom
föränderligtochheterogentsamhälle idag dessutom änär mermer

befolkning ochfamiljesammansättning,gällertidigare, både vad
förhållanden.socio-ekonomiska

därförhittills behöver viresultat vi uppnåttde godabevaraFör att
verkningsfulla faktorerna i denbåde dekunskaperutveckla våra om

finns inbyggda iförutsättningaroch deförda politiken somnyaom
andra länder.delar med mångasamhällsutveckling vi i dagsomen

ochfrågor barns ungdomarsutvecklingDet är omsom rymmeren
och ochmellan kvinnorlivsmiljöer, jämställdhet män omom

frågorocksågamla och sjuka. Den omrymmeromsorgen om
individ och kollektivoch mellanmellan och kommunsamspelet stat

effektivitet ochlegitimitet ochvälfärdsstatensfrågor gällersom-
den framtidabetydelse för utformningencentralalla är avavsom

familjepolitiken.
socialafamiljerelationemas betydelse ifrågor handlarAndra om

ekonomisk utvecklingmellansambandenutslagningsprocesser, om
effekternainternationellsåväl inhemskmigration,och samt omsom

gäller dessastrategier.integrationspolitiska Ytterstolikaav
och den socialaproduktionens villkorfrågorfrågeställningar om

föränderligtbetingelser i Europa.reproduktionens ett
familjepolitik ställtsfamilj ochforskningUnder familjeåret har om

orskningskonferenser ochhela världen. Fblickpunkteni över
har etableratssamarbetskontakterforskarmöten har ägt nyarum,

deltagit i forsknings-forskare haroch svenskahela jordklotetöver
global nivå.europeisk ochsåväl nordisksamarbete som
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har skettDetta dels via forskarvärldens kanaler, delsegna genom
initiativ tagits inom för familjeår,FN:s i syfte skapasom attramen

nationsgränserna.möten över
Många dessa initiativ har tillkommit extraordinäraav genom

insatser med anledning familjeår.FN:s förutsättningEn för attav
långsiktigt utveckla och underhålla det internationella samarbe-mer

emellertid det finns nationellaär infrastrukturertet kanatt som
underlätta och härbärgera nödvändiga samarbetskontakter. Det
behöver finnas samordningsmekanismer och strukturer för informa-
tion och kunskapsförrnedling, med legitimitet och förresurser
löpande bevakning och uppdatering såväl nationellaav som
internationella informationsflöden.
Kommittén det denna bakgrund angeläget intematio-mot attanser

nellt samarbete inom familjepolitikens område hög forsknings-ges
politisk prioritet.

6.5 Uppföljning det svenskaav

familjeåret

ställa familjelivetAtt i fokus innebär bl.a. ställa frågor huratt om
bam, mödrar och fader lever i vardagen och vilka de har iresurser
sin närmiljö. Det innebär också ställa frågor vilken rollatt om
samhället kollektiv kan spela och faktiskt spelar, familjer-närsom

inte räcker till.nas egna resurser
frågorDetta bildat utgångspunkt förär kommitténs arbete isom

Sverige. Kommitténs uppdrag har inte varit utreda och kommaatt
med åtgärdsförslag. Det uppgifter legat andra kommittéerär som

arbetat parallellt med familjeåret. Uppgiften har i stället varitsom
aktualisera dessa frågor inom berörda organisationeratt och

myndigheter och i den allmänna debatten. Uppgiften har varit såatt
frön, inte skörda, tukta eller sådden.att ansa

samladEn redovisning erfarenheterna från den utvecklingsverk-av
samhet initierats inom för familjeår,FN med stödsom ramen :s av
medel Allmänna arvsfonden, kan först efter projekt-görasur
periodens slut den 30 juni 1996.

l avvaktan härpå redovisas i detta avsnitt några de erfarenheterav
gjorts i arbetet med det svenska familjeåret och de slutsatser visom

dragit detta.av
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förstärka denförinsatserBehov6.5.1 attav

kunskapsutvecklingenlångsiktiga om

familjochbarn

familjeår har varitmedverkan i FN:sför SverigesmotivviktigtEtt
villkor i detfamiljelivetskunskapsutvecklingenfrämjaatt om

familje-svenskadeneffekternasamhälletsvenska samt avom
politiken.

instrumentforskningssamarbete,internationelltBetydelsen somav
familje-utvecklaförochintegrationsarbetepolitisktforbåde att

Behovetframhållits.redanharkunskapsunderlagpolitikens av en
for interna-förutsättningargodaskaparinfrastrukturnationell som

avslut-emellertidvillunderstrukits. Vihar ocksåsamarbetetionellt
utifrånmotiveraskaninsatserockså peka rentningsvis som

överväganden.nationella

kunskapsområdeaktuelltfamiljesplittringochSkilsmässor ett-

ifamiljesplittring harochfamiljesammanhållningFrågor om
helauppmärksamhetväckt överfamiljeårtillanslutning FN:s stor

skilsmässo-ochseparations-vilkafamiljemönster,världen. Nya av
konsekvensernaallmänväcktdel, harutvecklingen är omoroenen

for-uppväxtförhâllanden. Frågoroch derasfor barnenfrämst om
i dengivitsharrättigheterbarnsochäldraansvar stort utrymme

internationella debatten.
uppmärk-fåttskilsmässoproblematikenhari Sverige storOckså

igjortsinsatseri decentraltutgjortoch harsamhet temaett som
till familjeåret.anslutning

ochorsakssammanhangbelysaförsatsningFrågan större attom en
idärför aktualiseratsharskilsmässoutvecklingenkonsekvenser av

frågorvarit dehar bl.a.utgångspunktfamiljeåret. Enanslutning till
handladeochskilsmässohearingkommitténsställdes vid somsom

följdverkningarorsaker ochskilsmässoutvecklingens samt omom
skils-medsambandstödet ibefintligadeteffekterna enav

forskningaktuellochutredningsrapporterAndramässa/separation.
skulle behövafrågeställningarolikapekathar också ut ges ensom

genomlysning.bred
frågor svåradessabedömt många är attKommittén har att av

skilsmässor. Desig enbartkoncentrerarstudiebehandla i somen
perspektivetbreddaangelägetdetkomplexitetsådanhar är attatten
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och skilsmässoutvecklingen i sitt sammanhang, del detse som en av
moderna familjemönstret.

Kommittén därför innan ställningatt tillanser tarman man en
sådan satsning bör möjligheternaöverväga utvecklaatt en
infrastruktur för långsiktig informationsförsörjning kansom
tillgodose olika kunskapssyften inom familjepolitikens område.

Behovet långsiktig för informationsförsötjningstrategiav en
barn och familjom

Kommittén har i avsnitt 6.1.2. pekat på behovet statistiskt utveck-av
lingsarbete ställer familjerelationer och barns välfärd i fokus.som
De frågeställningar där lyfts fram gäller självfallet också isom ett
inhemskt perspektiv.

Frågeställningama allmänt hållnaär och bygger på överväganden
behovet statistik för internationella jämförelser och långsiktigom av

analys. I Sverige finns redan i dag olika register och databaser som
möjligaär utnyttja både för tvärsnittsanalyseratt och för longitudi-

nell analys bl.a. skilsmässor och familjerelationer. Det finnsav
också kvalitativa studier, kan fördjupad kunskapsom ge en om
familjelivets dynamik. För få systematisk belysningatt deen mer av
sociala bakom statistikens ögonblicksbilder skulleprocesserna
lärdomama från dessa studier behöva knytas och läggas tillsamman
grund för bred epidemiologisk studie, kompletterad meden stra-
tegiska fördjupningsstudier.

Många frågeställningarna emellertid inteär möjliga behandlaav att
på grund brist data.på Utvärdering och analys orsakssambandav av
kräver tillgång till longitudinella data underlag för göraattsom ger
strategiska urval. Upprättandet longitudinell databas medav .en
statistik barn och deras familjerelationer från olika källor skulleom
dock det möjligt bådegöra belysa skilsmässoutvecklingenatt och
dess konsekvenser för olika bam. En longitudinellgrupper av
databas skulle också skapa förutsättningar för statistiskt utveck-ett
lingsarbete kring familjebegreppet tillgodose behovsamt ett av
långsiktig informationsförsörjning för utvärdering och analys, såväl
i forskning i refonnarbete.som

Kommittén därför SCB bör få i uppdragatt inledaanser att ett
utvecklingsarbete med inriktning på bygga infrastrukturatt upp en
för informationsförsörjning barns familjeförhållanden ochom
uppväxtvillkor.
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juridiska,praktiska,deingåuppdrag bör prövasådant attI ett
medförförutsättningarnaekonomiska att,ochforskningsetiska
skalldatabasbyggaregister,befintligautgångspunkt i somupp en

användaskunna som

belysertidsserienanalyserförregisterlongitudinellt soma ett
ochfamiljeförhållandensidan barnsåmellansamspelet ena

iutformningfamiljepolitikenssidanandraoch åvälfärd
lmöjligtdetskullestudier attriktade göraförurvalsramb somen i
ipåanalyserlongitudinellamedregisteranalysenkomplettera tgrundaranalyserintervjuundersökningargrundval samt somav

metoder.kvalitativasig på

skafamiljeregisterochlongitudinellt bam-satsning påFör ettatt en
forskare representerarbörlångsiktigtillkomma nytta somgruppen

projektettillknytasteoretisk kompetensochmetodologiskbreden
bördatabaslongitudinellUpprättandetbörjan.frånredan enav
ochbarnforskningkringsamarbetelångsiktigtiintegreras omett

familj.
tillanslutningiangelägetdetdärför attKommittén att voreanser

forskarebamdatabasenlongitudinelladenupprättandet engageraav
uppbyggnad, fördatabasens attimedverkabereddaär attsom

forskning.siniutnyttja den egen

barnregisterdemografisktUppläggning ettav

byggasbörregistret ettföreslagnadetKommittén upp somattanser
det gårsåläggs attsätt attbamregister,demografiskt uppsom

dels tillhushållsregister, etttilldelstransformeringar ettgöra
utifrånkanlösning ettalternativ attfamiljeregister. En vara

familje-ochbamregisterbådeutveckla etthushållsregister ett
bådeförbasanvändassedan kunnaregister börregister. Dessa som

informa-demografiskadendärurvalsundersökningar,statistik och
och/ellerregisteruppgifterandramedkompletteraskantionen

andraförakunnabasregistretredan ibörHelstintervjudata. man
demografiska.deregisteruppgifter än rent

möjlig-värdefullt prövadetvidare attKommittén att voreanser
medtill bamknytsfamiljebegreppstatistisktinföraheten ett somatt

registreradedärSverige,landföräldrar. I ett somgemensamma
familjebildningensbetydelsei mätareförloratäktenskap avsom
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ofta sig utanför hus-familjebanden sträckervariationer, och där
familje-för beskrivninghitta kriterierhållet, måste avman nya

familjebegreppDärför föreslåsoch familjeprocesser.mönster ett
föräldraskap, sin börjanbaseras på det tarsomgemensammasom

bamkull. Medidet första barnetvid ankomsten gemensamenav
faderskap med dennavid fastställande kansvensk policy av man

särboende fäder.definition flertaletäven
familjebegreppet föreslås föroperationaliseringDenna göraattav

familjedynamiken ochbelysa den internadet möjligt att

l familje-tid. innebärförändringarna i familjemönstret Denöver att
föräldraansvar, inledsl knyts tillbegreppet när ettett gemensamt soms världen ochförsta barn kommer till avgränsasgemensamt avsom

möjligheter utvecklabam. skapar ocksåantalet Det attgemensamma
för beskrivahushåll och familjekrets,begrepp, såsomandra t.ex.att

familjer.utvidgade eller ombildadefamiljeuppbrott och särboende,
familjendefinitionen till påTeoretiskt anknyter ettsomen syn

personligt och investe-projekt, byggt pågemensamt engagemang
sociala relationertid och iringar i ett system somomsorg, av

och tydliggörsig tid och respekterarsträcker Denöver rum.
skiljer detta frånkaraktär livsprojekt, ochföräldraskapets utav

formaliseradsig denföräldraparets samlevnadsrelation ärsom, vare
omförhand-kontrakt kanförhandlingsbarteller ej, bygger ett som

las eller brytas.
kohort-slutligen möjliggör den föreslagnaMetodologiskt ansatsen

analysbåde vidpå familjenivå, vilketanalyser är poäng aven
tid och vidfamiljemönster och familjeprocesserförändringar i över

reformer.utvärdering familjepolitiskaav

forskningenMakten över

bredd. spriddbarn och familj har DenSvensk forskning ärstorom
institutioner, medantal forskningsdiscipliner ochöver ett stort en

Stockholm och Linköping.tyngdpunkt universiteten i Göteborg,vid
emellertid viktigauniversitet och högskolor lämnarOckså övriga

kunskapsutvecklingen inom området.bidrag till
forskningsfinansiärer skapardiscipliner ochSplittringen många

forskare och forskningenssvåröverskådlig marknad både fören
och tillgänglig-resulterar därför i matchnings-användare och ett

förforskningens resultathetsproblem det gäller nyttiggöranär att
omvärlden.
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finns därför anledning vad kan förDet överväga görasatt attsom
tillgänglig för Syftet forsk-forskningen utomstående. medgöra mer

ningsinfonnation självfallet nyttiggöra forskningens resultat.är att
informationen därför utvecklasbli effektiv måste iFör att sam-

dem ska forskningresultaten i praktiskverkan med omsättasom
införlivas aktiva kontaktytor,handling. måste i medDen en process

språk och instrument för matchning i tid ochett gemensamt rum.
sin förankring i struktur dels tillräck-måste också haDen ären som

axsig,ligt tydlig för utomstående ska kunna orientera dels äratt l
tillräckligt flexibel för kunna integrera den utveckling helaatt isom i

i forskningen och i den praktiska verksamheten.tiden sker både I
forskningsinformation har dels teknisk aspekt delsFrågan om en

frågor forskningens organisa-aspekter hänger medsamman omsom
för mellantion och finansiering och med samspelet berördaramarna

aktörer.
Danmark och i har fackdepartementen barn- ochBåde i Norge

utvecklat institutionaliserade former för dialogenfamiljeområdet
forskarvärlden. Danmark finns nätverk för barn- ochmed I ett

regelbundet nyhetsbrevfamiljeforskning sammankallas och ettsom
Socialministerietsdistribueras med viss periodicitet genomsom

försorg. har familiedepartementet, i samarbete medBam-I Norge og
forskningsråd, särskilda för samordningutarbetatNorges program

familj, vilka blir styrande för anslags-forskningen barn ochomav
period.tilldelning och uppföljningsinsatser under givenen

till dessa instrument, fungerar kontakt-Som komplement somsom
forskare,för ömsesidig information mellan departement och harytor

till forskningsinstitut medi båda länderna tillgång tvärveten-man
skaplig kan uppdragsforskning,kompetens, närta emotsom

frågeställning aktuelltregeringen önskar få viss eller etten
genomlyst.kunskapsområde
samordnas forskning, utvecklingsarbete ochFinlandI

forskningsinformation f.d. Socialstyrelsen,STAKES,av som
omorganiserats till tvärvetenskapli institut för kunskapsutveck-ett

och hälso- och sjukvårdssektom.ling inom social-
angeläget formerna för forskningsinforma-Kommittén det attanser

inom och familjeområdet utvecklas och i sambandtion bam- att man
förutsättningarna långsiktigtdärmed även prövar upprättaatt ett

där bl.a. investeringen i longitudinell databasforskningsprogram, en
kan nyttiggöras.
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Erfarenheter kommitténs6.5.2 av

utvecklingsverksamhet

forStatliga medel lokal utvecklingsverksamhet fyller idag viktigen
funktion både för lokala utvecklingsinsatser ochsom resurs som
kanal för information och kommunikation mellan den statliga och
den lokala nivån.

anslag Kommittén förDet familjeår disponerat för lokaltFN:ssom
utvecklingsarbete har spelat betydelsefull roll, både gällerdetnären
mobiliseringen intresset medverka i genomförandet denattav av
svenska handlingsplanen och för kommitténs kontakter med fältet.

Erfarenheterna från familjeårFN:s vittnar bl.a. det ärattom
möjligt stimulera till utvecklingsinsatser och få till ståndatt att en
lokal med ganska kort förankringstid den kommerävenprocess om
i i förhållandetid till utvecklingen fältet.pårätt

majoritet ansökningarna har gällt tidiga förebyggandeEn av
förinsatser föräldrar och barn i splittrade familjer i invandrar-samt

och flyktingfamiljer. framförDet allt dessa i dagär grupper som
faller utanför samhällets skyddsnät eller saknar kunskap och kraft att

framsig på hand i det utbud stödinsatser samhälletta egen av som
erbjuder. Ansökningama har här givit budskap både om grupper som
faller utanför det reguljära skyddsnätet och vilkaom resurser som
kan finnas lokal nivå.på De också antydningar hur förnyelseger om

förändringsarbeteoch med förankring på lokal nivå kan initieras
bred bas.

förUtmärkande projekten de bygger idéer, ambitioner ochär att
verksamheter initierats människor fältet och de iattsom av

fallmånga bygger samverkan mellan olika förvaltningar och
offentligmellan verksamhet och folkrörelsegrupper.

Ibland har de kommit till stånd lösningsom en en egen
problematik, arbetslöshet eller osäker arbetssituation.t.ex.som en

har då givit bild hurDe ekonomiskt kärvt klimat ibland kanetten av
frigöra kompetens och kreativa för lokalt fömyelsearbete.resurser

andra fall handlar detI och eldsjälar har kraftom engagemang som
energi dela med ocksåoch sig till andra.att

emellertid kortår tid. utvecklingssatsning skall haEtt Förär att en
bestående krävsverkan både viss varaktighet, aktiven en en

uppföljning med erfarenhetsåterföring och fortsatta inititativ inom
sammanhållandeen ram.

projekt initierats i anslutning till familjeår därförDe FN:s börsom
punktinsatser bredareingår i spektrum verksam-ettses som som av
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lokalintegrerainitiativ förheter och utsattaatt grupper genom
för kommitténsinomerfarenheter gjortssamverkan. De ramensom

och värderas iidärförutvecklingsprojekt behöver sättas ett
kan dras. lbestämda slutsatserinnanperspektiv,nationellt mer

vissai följande avsnittkommitténredovisaravvaktan härpå
projektverksamhet.överväganden utifrån dennaallmänna

familjepedagogisktförebyggandeBehovet6.5.3 av
barnintegreraförinsatserstöd utsattaattsamt

föräldraroch

familjekunskapBehovet av

ochdynamikfamiljelivets krav,modernadetKunskaper om
ungdomarsbarns ochiviktiga byggstenarblindskär är vuxen-

ioch föräldrarstärka barnockså medelförberedelse. De är att
familjesituationen.problem i denhanteraförmågan att egna

förberedda för de kravdag dåligtmänniskor iMånga är somunga
dem. gällerställa på Detföräldraskap kommerfamiljeliv och att

familjeekonomi och frågori frågorpraktiska frågor,såväl i omsom
förälder ochrolleni denoch relationer somegna somansvarom

samlevnad.föräldraskap ochipartner
både i kompetensenoch föräldrarungdomarstärka barn,Att att

kompetensvardagen och i deraspraktiskadenklara attegnaav
därförtordefamiljen,inom denrelationerhantera vara en avegna

skilsmässor ochförebygga såvälförviktigaste insatsersamhällets att
samhället.familjevåld och våld isplittrade familjer, som

Skolans roll

ochförbereda barndet gällernyckelpositionSkolan har när atten
ochockså i skollagvuxenliv. stårkommande Detungdom för deras

skall främja elever-med hemmeni samarbeteskolanläroplaner att
samhällsmed-ochansvarskännande människorutveckling tillnas

anledning i olikabakgrundenbl.a. denfinnslemmar. Det attmot
ochUngdomsskolanialla nivåersammanhang och ta upp

familj och samhälle.frågor kringdiskutera
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kommit fram mycketdetanslutning till familjeår, harFN:sI nytt
radio-sammanställningar,formkunskapsmaterial, i rapporter,av

i skolansskulle kunna tillvaravideofilmer,kassetter och tassom
för olikafram läromedelunderlag förfinns ocksåarbete. Det att ta

ungdomsskolan. Bland denivåer iutbildningsändamål och olika
ingårför familjeårmedel från Kommittén FN:serhållitprojekt som

samlevnads-läromedel fördirektprojektf.ö. också ett som avser
gymnasiet.för högstadiet ochundervisningen

möjligheterfinns i daginformationsteknikmodernMed attstora
Dit höreleverna självasådantlevandegöra är upptagna av.som

sigsjälva kan kännaområde där barnenfamiljerelationer. Det är ett
sigerfarenheter dela med Derasmed attexperter, av.egnasom

lärare ochläraockså viktiga sakererfarenheter har att oss vuxna,
serieteckningstävlingframgick inte minst i denföräldrar. Det om

anledningarrangerade medtidningen Kamratpostenfamiljen avsom
Socialstyrelsen, Kamrat-i samarbete medhösten 1994,familjeåret

12/94.posten nr
förspråklärare behöverföräldrar ochBarn, gemensamt attett

svenska familjer och detgällersina inbördes relationer. Dethantera
frånkommit hitgrad familjersjälvfallet i särskilt höggäller som

levandeföroch andra kulturer.länder Inomandra ramen en
kulturskillnader påmöjligheter nalkasundervisning finns sättettatt

och intresse.väcker nyfikenhetsom
kulturer kan ocksåfamiljelivet i andraintresse förpositivtEtt vara

välkomna i denkänna sigfå invandrade familjersätt attattett
möjligamoral börfrågor etik ochskolan. Ocksåsvenska attvaraom

olika kultur-kommernaturligtpå sätt, närettta manupp
familjen och moderntdiskussioneri samband medyttringar om

skulle därför kunnafamilj och samhällefamiljeliv. Temat ettvara
och mobbning.främlingsfientlighetkampenredskap också i mot

möjligheter.här mångamediateknikMed dagens öppnas
frånmöjligt nalkassamhällsfrågorFamilj och ärär attett tema som

olikai mångaHithörande frågor kanolika håll.många tas upp
ilämpar sig för arbeteskolan. ocksåi Det är temaämnen ett som

skulle kunnadessutomformer.annorlunda Det ämneär ett gesom
fonneravdramatiseradeinnehåll och iföräldrasamverkan konkretett
Skolantonårsfamiljer.relationerna inombl.a.frågor rörta somupp

kommunala familjeråd-samverka med denkunnaskulle vidare
finns,expertkunnande däranlita detgivningen och att somgenom

användamöjlighetenfamiljerådgivningenerbjudasamtidigt att
förebyggande insatser.plattform förskolan som
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närvarande arbetar Skolkommittén frågorFör med skolansrörsom
inre arbete. uppdraget ingår föreslå åtgärder kan stimuleraI att som
den pedagogiska utvecklingen i skolan, tillvara mångfaldenatt ta
och samhällets mångkulturella karaktär i skolarbetetsom en resurs

skallhur inflytandet för barn och föräldrar kunnaövervägasamt att
stärkas.

det värdefullt SkolkommitténKommittén inomatt vore omanser lför sitt uppdrag hade möjlighet uppmärksamma de frågorattramen åhär har förts fram.som
l
i

Primärvårdens möjligheter

Familjekunskap vidare den traditionella föräldra-är ämne änsom
utbildningen inom mödra- och bamhälsovården. Ingensom ges av

föräldrautbildning idem kan den andra. dag prak-Denersätta som
fokuserad nyföddhetsperio-tiseras i primärvårdens regi mycket påär

den och relationerna inom familjen i samband med barnets ankomst.
nyckelperiod i familjernas liv. dåDetta Det rollerärär en nya

utkristalliseras och identiteter grundläggs. ocksåDet dåärnya som
attityder förväntningar ställsoch på sin och förmönsterspets

familjen föräldrautbildninginom fonn. i formDentarsamvaron av
föräldragrupper erbjuds blivande föräldrar inom mödrahälso-som
vården fyller viktig funktion i denna omställningsprocess. Denen
hjälper nyblivna föräldrar hitta och medvetenhetbottenatt en egen
i sina roller.nya
Föräldrar emellertid ingen homogen har olika problemDeär grupp.

och blir föräldrar under skiftande omständigheter. Omställningen till
föräldraskap betyder också olika saker för och mammor.pappor

Både kommittén och andra myndigheter har under familjeåret stött
syftatolika utvecklingsprojekt till utveckla socialt före-att ettsom

särskilda föräldragrupper föräldrautbild-byggande arbete med inom
ningen. har gällt och tonårs-Det pappagrupper, ensamma mammor

dvs. där föräldrarna befinnermödrar, sig i likartadgrupper en
livssituation får ioch stöd varandra bearbetningen känslor ochav av

samband föräldraskapet.upplevelser i med det kommande
uppgiftprojekt fyller viktig både det gäller banaDessa när atten

för föräldraroller förebyggan-merjämställda och socialtväg som en
insats, föräldrarde blivande kraft växaotrygga attsom ger genom

stödet andra i situation. Ofta har dessa tillkommitprojektav samma
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i samverkan med sociala myndigheter och/eller frivilligorganisa-
tioner.

Socialtjänstens Lokala nätverk och pedagogiskt stödansvar:

Även efter den första perioden nybliven förälder har mångasom
föräldrar behov stöd i föräldrarollen formi information,av av
rådgivning, stödsamtal ioch bland också krisstöd. behovDetta är
särskilt påtagligt i storstadsområden, och där särskilt blandanonyma
invandrarfamiljer och ensamstående växandeEnunga mammor.

också umgängesföräldrar och arbetslösa föräldrar.ärgrupp
Det handlar fallerlätt igenom i deutsattaom grupper som gene-

rella skyddsnäten och har dåliga kunskaper vilken hjälp desom om
kan få inom för de offentliga stödsystemen eller iramen som
sökandet efter instans löper risk bort både sig själv ochrätt att tappa
självkänslan på vägen.

det handlarMen också enkla vardagliga behov information,om av
erfarenhetsutbyte och socialt erkännande i föräldraskapett som

sigutspelar i isolering från släkt och bekanta.vänner,
familjeåretUnder har antal projekt erbjuder olika lösningarett som

och stödfonner för dessa behov initierats. harDetmötaatt gruppers
skett med stöd både Kommittén för familjeårFN:s och andraav av
myndigheter, främst Folkhälsoinstitutets Barnprogram och Social-
styrelsens projekt iBarn Fokus.

Syftet med dessa projekt har varit utveckla nätverken deatt runt
familjerna. Projekten fyller behov, inte minst deutsatta ett stort som

vänder sig till invandrarkvinnor och deras bam. bygger broarDe på
marknivå och knyter förstade maskoma i för integrera denätett att
allra barnen i den svenska samhällsgemenskapen.mest utsatta

Andra projekt gäller nätverk kunskapsuppbyggnadoch vändersom
sig föräldrartill föräldraskap förenat med speciellaärvars
omständigheter, frånskilda adoptivföräldrar, föräldrar medpappor,
funktionshinder Många dessa initieratshar självhjälps-etc. av av

andra sker i lokal samverkan med olika myndigheter.grupper,
Kommittén det angeläget de samlade erfarenheternaattanser av

dessa verksamheter följs och utvärderas. bör kunnaDeupp ge
vägledning för fortsatta insatser, både riksnivå och lokal nivå,
i arbetet med stärka socialt familjer och förebygga tidigaatt utsatta
risker för social utslagning bland barn och unga.
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socialtochkunskapsutvecklingtillimpulserhar givitfamiljeârFN:s
ochutslagningsocialförebyggapåinriktatutvecklingsarbete, att

interna-nationell ochlokal,demokrati, påtillochfostra barn unga
inletts.forskningochinitieratsharFörändringsarbetetionell nivå. ny

densitt arbeteavslutadefamiljeârför FN:skommitténsvenskaDen
denågrapekavelati dennaVi hardecember 1995. ut31 rapport av

följaförangelägnabedömningkommitténsenligt är attinsatser som
medverkanSverigesförhandlingsplanenbakomambitionernaupp

i familjeåret.
kantill familjeåret,anslutningiutvecklingsprojektDe startatssom

ochförändringsarbetesocialtåterföras ettundantagmed några ett
olikaspeglatföräldraskap,moderntkringkunskapssökande ur

ochbarnetskvinnans,perspektiv mannens.-
samladiperspektiv,dessaknytaåterstårDet är att ensammansom
dagensstödjakollektiv bäst kansamhällethurreflektion somom

iha, bådemåstehar ochviktiga roll dedenföräldrar i omsorgen om
itillsyn, ochvård ochomedelbarbehöversmå barn samvaronsom

barnen.med de större
ochföräldrarnaspåminnelsesärskildKanske behövs omen

och ungdomarna,äldre barnenför de litejustbetydelsefamiljens
små barnochBådehand.sigklararpraktiskt storarent egensom
dessutombehöverdeomtanke. Menochkärlek, vänskapbehöver

församtalsparterochbollplankandraochföräldrarbåde vuxna som
engageradebehöverOch desamhället.roll ihitta sin vuxna somatt

livshållning.etiskutvecklaförinspirationskällor att en egen
familjen.Demokratin börjar ihaftfamiljeåret harFN:s motto:ett
samhälletfrånföreteelse, skildisolerademellertid ingenFamiljen är

ska bliOmsupennänniskor.ingaföräldrar mottoti övrigt och är
få densåvälföräldrar,måsteverklighet mammor,sompappor
positivbli tillskaföräldraskapetförkrävsuppbackning att ensom

kraft.
förolika villkorenhurtill ärvinödvändigtocksåDet att tarär oss

uppfordringardeoch diskuterarföräldrarolika somgrupper av
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familjeårets ställer på inte bara föräldrarmotto ävenutanoss som
medmänniskor och medborgare i land vill fostra barnettsom som

och till jämlikhet, social rättvisa och demokrati.unga
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Kommittédirektiv

Åtgärder anledningmed Förenta nationernas beslut attav
1994 årutlysa internationellt för familjenettsom

Dir. 1992:56

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-09

Chefen for Socialdepartementet, statsrådet Westerberg, anför.B.

Mitt förslag

föreslårJag interdepartemental beredningsgrupp tillsätts föratt att ut-en
arbeta törslag till inriktning och organisation Sveriges medverkan i detav
internationella familjeåret 1994.

Bakgrund

nationernasFörenta generalförsamling har den december8 1989 genom
resolution 44/82 utlyst år 1994 det internationella familjeåret.som
Familjeårets skall "Familjen, dess möjligheter och förpliktelsertema vara
i föränderlig värld". manifestationer, förutsättsDe större ägaen som rum
under familjeåret, skall anordnas på såväl lokal och regional nationellsom
nivå under administrativ medverkan nationerna.Förenta Generalförsam-av
lingen har därför beslutat nationernas kommission för socialFörentaatt
utveckling CSD skall förbereda arbetet det ekonomiska ochsamt att
sociala rådet Ecosoc skall fungera samordningsorgan för familjeåretssom
aktiviteter. Sverige f.n. medlem i såväl CSD Ecosoc.är som

Koordinatom vid sekretariatet för det internationella familjeåret inom
Centret for social utveckling och humanitära aktiviteter vid FN-kontoret i
Wien ihar skrivelse sig till den svenska regeringen. Han har därvänten
hemställt Sverige förverkligar den handlingsplan för det internationellaatt
familjeåret, antagits samtidigt med resolution 44/82 och tillsam-som som

med resolutionen med sekretariatets skrivelse bil..översäntsmans



generalförsamlingenresolution 45/133skrivelse erinrasI somomsamma
generalsekreterare harvilkenoch enligt FN:sjanuari 1991den 10antog

internationella familjeåret.för detfrivillig fondinrättabemyndigats att en
till föranvisa medel fondenmedlemsstaternaresolutionenI attuppmanas
genomförandeframgångsriktförtäcka kostnadernadenna skall kunna ettatt

vilkas ekonomiskai de länder,familjeâret, i synnerhetinternationelladetav
för detta.ilägger hindertekniska utvecklingoch vägenännu

genomföra deti beslutengeneralförsamlingen deltagitiSverige har att
generalsekreterarenanförtrointernationella familjeåret 1994 attattsamt

angeläget åt-därförframstårfrivilliga fonden. Detden attupprätta som
aktiviteter församordnaSverige förbereda ochvidtas för igärder attattnu

internationella familjeåret.intentionerna med detförverkliga

Uppdraget

tillsättasinterdepartemental beredningsgruppinledningsskede börI ett en
Sveriges med-organisationinriktning ochförslag tillför utarbetaatt av

redovisa sinabörfamiljeåret 1994. Gruppeninternationellaverkan i det
medi sambandseptember 1992. Jagöverväganden den 10 attsenast avser

arbete och dessfortsättningställning till frågandetta ta gruppensen avom
sammansättning.fortsatta

medreferensgruppknytasberedningsgruppen börTill representanteren
verksamhet sedan längei sinorganisationer ärmyndigheter ochför de som
problematik på såväl detoch familjelivetsmed familjenväl förtrogna

internationella fältet.nationella detsom

Hemställan

regeringenjaganfört hemställertill vad jag harMed hänvisning attnu
interdepartemen-tillkallachefen för Socialdepartementetbemyndigar att en

förbereda denmed uppdragtio ledamöterberedningsgrupp högsttal attom
InternationellaNationemasför genomförandet Förentasvenska insatsen av

Familjeår 1994,
ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av

biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
beredningen.

för bered-kostnadernaregeringen beslutarhemställer jagVidare attatt
huvudtitelns anslagfemteverksamhet skall belastaningsgruppens egen

Utredningar m.m.



Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Socialdepartementet





Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén för FN familjeår:s
S 1992:06

Dir. 1994:14

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 1994

Sammanfattning uppdragetav

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

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 dir. 1992:56 chefen för
Socialdepartementet tillkalla interdepartemental beredningsgruppatt en om
högst tio ledamöter med uppdrag förbereda den svenska insatsen föratt
genomförandet Förenta nationernas internationella familjeår 1994.av

Den 24 1993 överlämnade beredningsgruppen handlingsplan förmars en
Sveriges medverkan i FN:s familjeår till statsrådet och chefen för Social-
departementet.

förChefen Socialdepartementet beslutade departementsbeslut dengenom
29 september 1992 och den 6 april 1993 förlängning berednings-om av

iuppdrag enlighet med de riktlinjer redovisats i handlings-gruppens som
planen. Beredningsgruppen i samband med det beslutetantog senare

Kommittén för FN:s familjeår.namnet
Regeringen ställde den 2 december 1993 särskilda medel Allmännaur

arvsfonden till Socialdepartementets förfogande disponeras Kom-att av
mittén för FN:s familjeår för utvecklingsverksamhet i samband med inter-
nationella familjeåret. Regeringen uppdrog vidare kommittén fördelaatt
anvisade medel i enlighet med lagen 1928:281 Allmänna arvsfondenom ,de principer i beslutet. Kommittén bemyndigades i be-samt som angavs
slutet fastställa riktlinjer för fördelningennärmare medel för utveck-att av



medel till utvärde-disponeraden angivnainomlingsarbetet attsamt ramen
erfarenhetsspridning.ring och

Uppdraget

medkontaktorganfungerafamiljeâretskall underKommittén sam-som
skall i samverkanKommitténsvenska insatserna.för deordningsansvar

slångsiktigt med frågorarbetarorganisationermyndigheter ochmed som
familjenrörsom

livs-familjevillkor ochdebattkunskapsutveckling ochstimulera till om l-
samhälle,svenskaformer i dagens

syftarsärskilt insatserutvecklingsarbete,ochtill initiativ somuppmuntra—
utslagning,socialförebyggatill att

medi enlighetarvsfondenAllmännaanvisade medelfördela rege-ur-
december 1993,beslut den 2ringens

internationell debatt,förs tillerfarenhetersvenskamedverka till utatt-
Sverigefamiljeâret itill FN samtrapportera om-

forskningsfmansierandeochforskningsinstitutionersamverkan medi-
familjepoli-inomforskningssamarbeteinternationellttillstimuleraorgan

omrâde.tikens
juni 1995.före utgångenavslutatskallKommitténs arbete avvara

Socialdepartementet



Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för FN:s

familjeår 1992:06

Dir 1995:l05

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 1995

Sammanfattning uppdragetav

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

Bakgrund

Kommitténs uppdrag

Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 chefen för Socialdepartementet
tillkalla interdepartemental beredningsgruppatt S 1992:06 med uppgiften
utarbeta förslag till inriktningatt och organisation Sveriges medverkanav

i Förenta nationernas familjeår 1994 dir. 1992:56.
Sedan beredningsgruppen den 24 1993 överlämnat handlingsplanmars en

för Sveriges medverkan i FN:s familjeår beslutade chefen för Socialdeparte-
den april6 1993 förlängtmentet uppdrag i enlighet med handlings-om

planens riktlinjer. Kommittén i samband med dettaantog Kom-namnet
mittén för familjeår.FN:s

Den 27 januari 1994 beslutade regeringen kommittén tilläggsdirek-att ge
tiv dir. l 994: 14, varigenom uppdraget preciserades enligt följande:

Kommittén skall under familjeåret fungera kontaktorgan medsom sam-
ordningsansvar för de svenska insatserna. Kommittén skall i samverkan
med myndigheter och organisationer arbetar långsiktigt med frågorsom

familjenrörsom



ochfamiljevillkoroch debattkunskapsutvecklingtillstimulera om
samhälle,svenskai dagenslivsformer

insatsersärskiltutvecklingsarbete,ochintiativtill somuppmuntra- utslagning,socialförebyggatillsyftar att
medenlighetarvsfonden imedel Allmännaanvisadefördela rege-ur- 1993,decemberbeslut den 2ringens

internationell debatt,tillförserfarenhetersvenskamedverka till utatt- Sverigeifamiljeårettill samtFNrapportera om- forskningsfmansierandeochforskningsinstitutionermedsamverkani- familje-forskningssamarbete inominternationellttillstimuleraorgan
område.politikens

förlängningförMotiv

kom-januari 1994,denutfärdades 27 antogstilläggsdirektiv,del som
tidpunktenvid denjuni Det1995.slutfört den 30uppdragmitténs varvara

skulle kommakommitténs insatseromfattningförutse denmöjligtinte att
planet.internationelladetfå, bl.a.att

varitharfamiljeåret inom FNföljaförinsatserfortsattaFrågan att uppom
vidbl.a.internationellavid olika möten,överläggningarförföremål en

ikoordinatorernationellafamiljeåretsmedkonferensinterregional
för socialkommissioni FN:s ut-februari 1995den 4-7Bratislava samt

roll i dessaaktivspelatharSverigeapril 1995.10-20denveckling en
ikommerdenfråganbevaka närfortsättaoch böröverläggningar att upp

1995.session höstenvid dess 50:egeneralförsamlingFN:s
redo-familjeåret ochundererfarenheterna attåterstårVidare att summera

slutrapport.sammanfattandeisvenska insatsernavisa de en
kom-inlettsarbetedetuppföljning samtmöjliggöra geFör somatt aven
iinsatserSverigesredovisningsamladlämnatillfälle an-mittén att aven

månader.medförlängasverksamhetenbörfamiljeårettillslutning sex

Uppdraget

Kommitténdecember 1995.den 31förlängsmandatKommitténs t.o.m.
och lämnaföljaverksamhetsperiodenåterståendedenskall under enupp

familjeår.under FN:sinlettsdet arbeteredovisningslutlig somav

Socialdepartementet
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FÖRORD

skriftfamiljeår vill med dennakommittén försvenska FN:s SI 99206Den
med-frågor familjers livsvilkoralla arbetar medinbjuda rör attsomsom

familjeår,för internationellaverka det svenska FN:si programmet 1994.

interde-famileår, bakomför stårKommittén FN:s ärrammet,ro g ensom Pl
förbereda och samordnatillsatts förpartemental kommitté, attsom

företrädareanslutning till familjeåret. kommittén ingåri ISveriges insatser
arbetsmarknads- kultur- ochutrikes- social-för utbildninustitie-, gs-J 9 7 39 7
forskning.socialvetenskapligcivildepartementet samt

informationsskrift, det förhoppningpublicerar denna vårNår är attnu
familjeåret till media,information medverkanmed iSverigesnå ut om

riksplanet och lokaloch både nivå,myndigheter på påorganisationer, samt
till bred allmänhet.en

får information skallförhoppning dennaockså mångaDet vårår att som
familjeåretangeläget medverka tillkänna det i Sverige nårattatt

och ökadeffektivare skyddsnätbestående resultat, form kunskap,i av ny
vardagen ihop.idag harlivskvalitet för de familjer svårt attattsom

Stockholm i maj I993

för familjeârkommitténFör FN:s

ders fvarsson Arz/e—ParésCarl-A BirgitI
SekreterareStatssekreterare

Ordförande
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FAMILJEÅRFN:s

generalförsamling har utlyst tillFörenta Nationemas internatio-ett1994
nellt familjeär familjensBakgrunden förändrade och roll detär situation i

samhället. Medmoderna utgångspunkt Familj: ochi temat resurser
föränderlig värl har medlemsländerna inbjudits medver-i attansvar en

ka med främjar förrespekten de grundläggande mänskligainsatsen som
rättigheterna under familjen läggs grunden för demokratisktImottot ett
sambäl .

Aktiviteterna under skall bl. främja jämställdhet mellan kvinnor ochåret a.
bidra till utveckla samhällets stöd former stärker famil-imän samt att som

självständighet och oberoende. skall främst bygga inhemskajernas påDe
och lokala omfatta alla familjeformer.initiativ samt

Målsättningen bl.är a:

öka medvetenheten hur ekonomiska, sociala och demografiskaatt omo
förhållanden familjelivet,återverkar på

fästa uppmärksamheten rättigheter och skyldigheter för alla med-påatto
familj,lemmar i en

och utveckla stödet till familjerna med utgångspunkt famil-iatt anpassao
problem och svårigheter,jernas egna

stödja och lokala, ochregionala nationella initiativ inomatt uppmuntrao
familjeområdet verka för ökat utbyte mellan olika organisationer,ettsamt

bygga vidare de resultat internationellt samarbetepå uppnåtts iatt som0
kring frågor mänskliga rättigheter, särskilt rörande kvinnor, barn,rörsom
ungdomar, äldre och handikappade.



MEDVERKANSVERIGES 1

FAMILJEÅRFN:s

skall medverkabeslutathar i FN:ssvenska SverigeregeringenDen att
familjeårförsärskild kommitté, Kommitténfamiljeåø; FN:sEn1994.

förbereda och samordnafått uppdrag Sveriges insat-hars1992:o6, i att
anslutning till året.iser

skall kunnaförUtgångspunkten insatsernaSveriges är att sesengagemang
för svensk familjepolitik.verksamhetinslag långsiktig inomi ramensom en

tillfälle vad inommedverkan FN-åretSveriges i görsatt somsummerager
kunskapsbehovfram aktuella erfarenheter ochoch lyftaolika sektorer att

erfarenhetsutbyte.och internationelltbåde för inhemsk debatt

byggaskall arbeta och utåtriktatAvsikten Kommittén öppetär utan attatt
samverkan medskall stället sökaiorganisation. Kommitténnågon storupp

verksamhetenvill utveckla denmyndigheter och organisationer egnasom
till famil-informationsinsatser anslutningfördel olikaoch kan dra iavsom

jeåret.

föratill vadska också i SverigeFNKommittén görs samtrapportera som
debatt. Arbetet kommittén kom-erfarenheter till internationellsvenska iut

information,kunskapsinventering,därför första hand inriktas påi attmer
internationell debatt.forskning och

till socialministern.och överlämnatshandlingsplan har IEn upprättats
för medverkande mål och riktlinjer idenna Sveriges presenterassomanges

det följande.



MÅL FÖR SVERIGES

INSATSER UNDER

FAMILJEÄRET
synliggöraAtt och belysa mångfalden och komplexiteten det familjelivio

levs i Sverige syfte öka förståelsei för skillnader livsstil ochisom att1994,
levnadsvillkor kulturgränser och skilda livsformer.över

belysa detAtt generella familjestödets och lagstiftningens betydelse föro
jämställdhet och demokrati och för den enskilda familjens livskvalitet,

bidra med kunskapsunderlag debatten familjensi roll och samhäl-samt om
lets ansvar.

Att utgångspunkter för och stödjandepreventiva insatser inomo ge ramen
för föräldrautbildning, barnomsorg och skola, familjerådgivning ocha
socialtjänstens individ- familjeomsorg,och belysa familjeban-attgenom
dens betydelse och beroende vilkor olika livssammanhang.iyttreav

bidra tillAtt långsiktig kunskapsutveckling familjers livsvillkor i0 en om
det svenska samhället.

föraAtt svenska erfarenheter till internationell debatt och verka föruto
internationellt erfarenhetsutbyte.

Den utgångspunkten för dessa mål den svenska familjepo-ärgemensamma
litiken och dess inriktning.



SVENSKADEN

FAMILJEPOLITIKEN

grund-välfärdspolitik.svensk Etthörnstenama iFamiljepolitiken är aven
uppväxtvillkorfår godabammålläggande värna oavsettär attatt om

tillmedverkaska ocksåFamiljepolitikenfamiljeform.ochhärkomst att
demokratis-och lärsamhälletsvenska sigdetmänniskor iintegrerasunga

ochvärdemänniskors lika integritet,förRespektgmndvärderingar:ka
andra led-och ärkönenjämställdhet mellan utsatta grupperomsorg om

stjärnor

samhälletsföräldrarnafamiljen ochfamiljepolitikensvenskaDen somser
fostrauppväxtförhållanden ochgodaskapagällerdetfrämsta när attresurs

samhällsmedborgare.demokratiskatillbarnen

utveck-samhälletfrån övrigtisolerad isamtidigtfamilj lever inteEn utan
omständigheter.ochtill villkorochförändras siglas, yttreanpassar

därmed harochdecenniernaunder deomvandlatsSamhället har senaste
familjelivet.förochframlivsformerockså vuxit sattsnya ramarnya

gällervalfrihet detbådeska främjafamiljepolitiken närsvenskaDen
ochmellan kvinnor Kvinnornasjämställdhetochbarnen män.omsorg om

underlät-harnivå,idagarbetslivet, sigdeltagande männensnärmari som
för-ochform barnomsorgsamhällets sidafrån iinsatser avtats agenom

bådedelaför föräldrarskapatsMöjligheter haräldraledighet. ansvaretatt
barnen.praktiskaoch för denförsörjningfamiljensför omsorgen om

samtidigt skapatbefolkningsomflyttning harinhemskochInvandring nya
familjestrategier.livsmål ochvärderingarförändratochlivsmönster om

människorsocharbetslivets kravliksomförändrats nät-harBoendemiljöer
anhöri-fåtaltillminskatsanhöriga harfamilj och näraverk. Kretsen ettav

för kunnastödsamhälletsberoendealltmerhar blivitFöräldrar attavga.
barnen.godmedfamiljeförsörjarerollenförena omomsorgensom



Omvandlingsprocessen deti svenska samhället har medfört stödet tillatt
barnfamiljerna har byggtssuccessivt ut.

omfattarDet idag:

Generella insatser:
Ekonomiskt stöd för fördyrade levnads-o
omkostnader.
Ekonomisk för förloradersättning arbets-o
inkomst vid vård barn.av
Föräldraledighetsregler.o
Social och pedagogiskomsorg0
stimulans samhällets barnomsorg.i
Rådgivning och hälsokontroll inomo ramen
för mödra-och barnhälsovården.

Riktade insatser:
Vänder tillsig barn och föräldrar grundpå speciella omständighetersom av
har andra.position gällerDetänutsatten mer a:

barn ensamförälderhushåll,iv
barn med invandrarbakgrund,o
barn segregeradei boendemiljöero samt
barn med fysiska, psykiska eller sociala handikapp.o

Individuellt anpassade insatser:
Avser barn och föräldrar familjeri sviktar, där föräldrarna grundpåsom av
tillfälliga eller varaktiga problem saknar kraft klara föräldrarollen påatt

hand. finnsHär missbruksproblem och psykiska sjukdomaregen a men
också arbetslöshet, personliga kriser och relationsproblem.

utvecklaAtt kunskaperna hur samhällets olika stödformer påverkarom
barns livschanser, jämställdheten mellan könen välfärden samhälleti isamt

viktigt förär motiv Sverige medverka familjeår.i FN:sstort ett att



OMRÄDENAKTUELLA

huvudmålharfamiljeårettillanslutningisvenska insatsernaDe som
kunskapframatt ta nyo

finnsredankunskaperföra utatt somo
och initiativ.utvecklingsarbetetillstimulera nyaatto

utveck-behöverkunskapernadärområdenpekathar vissaKommittén ut
underharolika trehär grupperatslas. temanDe presenteras somsom

huvudrubriker:

Familjeliv Sverige.io
belysning.internationellochhistoriskfamiljepolitikSvensk io

ochutslagningsocialförebyggaoch integrationPrevention attomo —
demokrati.tillochbarnfostra unga

flergenera-Familjen inämligendiskuterats,område har ettYtterligare ett
områdendeflerainomtionsperspektiv. Det somär avett tema rymssom

Äldreår därför EG:saktuellt inomävenDet 1993,är ramentas upp.
samordninghuvudtema. Enmellan generationerna ärSolidaritet avett

därförkommer göras.insatserna att

Familjeliv Sverigei

förändratsharbarnsochföräldraskap uppväxtfamiljelivet,förVillkoren
och har,framhar vuxitfamiljeformerdecennierna. Nyadeunder senaste

uppväxtvill-skapatboende,ocharbetslivförändringarmed iparallellt nya
ochför barnkor unga.

blgällerföraochsammanställaKunskaper ut a:att
dagensfamiljeliv Sverige,faktiskt iochfamiljeformernyao

jämställdhetökadföräldrarochför barninnebörden avo
arbetsliv,ochhemi

samhället,mångfaldkulturell ietnisk ocherfarenheter avo
segregation.åldersmässigsocial ochkonsekvenserna av



Andra kunskaper förtjänar lyftas fram gäller de ochmål dröm-att tsom ex
föräldrar och barn inkl ungdomar har dagens svenska samhälleimar som
de för förverkligahur dem.görsamt att

Svensk familjepolitik historisk och internationelli
belysning

forskningdetta och kunskapssammanställningar bely-Inom tema ryms som
hur den svenska familjepolitiken fram och utvecklats.vuxitser

Kunskaper förasammanställa och gäller blatt ut a:
Familjepolitikens framväxt lagstiftningens förändringar,ocho

bakgrund sociala, ekonomiska och demografiska förändringarmot av
förändringar arbetslivetsi organisation.samt

finns starkt internationellt för sådan kunskap. Målet börDet intresseett
till internationell publik med samlad publikationnåatt utvara en en

och/eller vetenskapliga tidskriftsartiklar engelska och franska.på Dettaa
har samband med föregående.näratema ett

ochPrevention integration

förebygga social utslagning och fostra barn och till demokratiattom unga-

svenska familjepolitiken, liksom välfärdspolitiken har bäran-Den i stort en
de princip:

Inriktning generell och betyderpå prevention integration. Det insatseratt
till stöd för exempelvis barn och ungdom med fysiska,utsatta grupper, psy-
kiska och/eller sociala handikapp, första hand sker föri inom ramen sam-
hällets ordinarie verksamheter.

har pekat fem strategiska betydelse förområden det före-Kommittén ut av
byggande arbetet. gäller problem och svårigheter familjerDe mångasom
delar får långtgående konsekvenser de drabbar ochnär utsattamen som

familjer:resurssvaga



Familj och arbetsliv1.

svenska familjepolitiken det möjligtgrundstenarna denEn i är göraattav
förvärvsarbete med aktivtför föräldrar, kvinnor och förenamän, ettatt

föräldraskap.

blAktuella frågor belysa gälleratt a:
familjebild-Arbetslöshetens återverkningar påo

familjelivochning
kan med utgångspunkt från arbetslivets organisation,Huro

för-Vilken roll spelarbanden mellan pappor-barn stärkas
hittills fåsoch hur ska fleräldrautbildningen än attpappor

föräldraförsäkringenutnyttja

utvecklingen barnomsorghör också frågorTill detta inomrörtema som
familj, och skola.och skola relationerna mellan barnomsorgsamt

splittrasFamiljer2. som

föräldrar. fler barn fårflesta till familj med Alltdag föds de barn tvåI en
själva lämnar föräldrahemmet.uppleva familjen splittras dedock innanatt

blAktuella frågor belysa gälleratt a:
familjeseparationer ochFörekomsten och utvecklingen av0

olikaskilsmässor i grupper
före,och stöd till familjerBehovet förebyggande insatseravo

efter skilsmässaunder och en

särskiltAu intresse är:
samhällsstödet och familjernasför samordnainsatser att0

vid skilsmässakontakter med olika instanser
hushåll och frånskildaför ensamförälderinsatser stöttaatto

och frivilliginsatser.fäder nätverksarbetea genom

familjenochiAtt växa3. genom

människans livssynfamiljen läggs grunden till densamspeletI inom vuxna
skyddkan ocksåoch förhållningssätt till omvärlden. Familjen ett motvara
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hård verklighet utanför hemmets dagens samhälle har deIväggar. socia-en
nätverk underlättar till vuxenlivetövergången Steget isom tunnats ut. ut

vuxenvärlden kan därför ibland bli svårt.

Aktuella frågor belysa gäller blatt a:
Föräldrarnas och familjens roll för barns och ungdomarsO
sociala utveckling och personliga gäller detInte minstväxt.
familjens betydelse samspelet med andrai och in-personer

medverkar barnets fostran,stitutioner barnom-i tsom ex
och skola.sorg

särskiltAU intresse är:
för skapaInsatser sociala nätverk och miljöer kanattO som

komplettera och samverka med familjen under ungdomars
frigörelseprocess.

för minskaInitiativ ålderssegregation och stärka bandenatt
mellan generationerna.

för stödja både föräldrarnaInsatser identitet ochi sinatt
ungdomarna ska frigöra från föräldrar och barndomsigsom
för hitta vuxenroller.att egna

detAtt in i svenska samhälletväxa4.

handlar olikaDetta invandrargruppers specifika problem. Detema om
de införställsutmaningar det gäller till det svenskaanpassningennär sam-

hället innebär ofta särskilda påfrestningar för familjelivet.

Aktuella frågor belysa gäller blatt a:
Invandrarkvinnors situation.O

höga skilsmässofrekvensenDen i vissaO grupper.
för barnSituationen kläms mellan skilda kulturer ochO som

hemmet och det omgivande samhället.inormsystem
Anhörigvård äldre invandrare.av
Behovet frivilliginsatser flyktingmottagandet.vidav



rättighetersocialaochutsatthetsviktarföräldrar5. När om-

hand-utslagningsprocesser. Detroll socialafamiljens iDetta tarterna upp
skyldigheterföräldrarsoch grän-rättigheterbarnslar också samt omom

svik-familjernadåoch föräldras integritetsamhälletsmellan ansvarserna
krissitua-föräldrarochskydda barn iförbehövsSärskilda insatser atttar.

saknas.förälderbraförmåganellertioner när att vara en

blgällerfrågor belysaAktuella att a:
föräldrar.barn ochmedarbetetNormkonflikter i utsattao

rättstillämpning.ochRättsprincipero

särskiltAv intresse är:
ochför mödra-förebyggande inominsatser rameno

och familje-socialtjänstbarnomsorg,barnhälsovård,
psykiska och/med fysiska,barnHärvid börrådgivning.

barnmissbrukarfamiljer ochhandikapp, barnsociala ieller
uppmärksamhet.speciellsjukdommed psykiskfamiljeri ägnas

familjen.medsamarbeteroll ochSkolanso



PLANERADE

AKTIVITETER

omfatta:till kommeranslutning FN-åretInsatserna i atta

Aktiviteter i Sverige:

dokumentation vadInformation familjeåret samt omomo
i Sverige.görssom

kunskapsförmedling.kunskapsanalys ochKartläggningar,
för befintligt familjestöd.Utvecklingsarbete inom ramen

Översyn förslag till reformer.och nya
informationsförsörjning.för främja forskning ochInsatser att

aktiviteter:Internationella

internationell debatt.Deltagande io
solidaritetsmanifestationer.Internationella0

kan rekvi-bilagaoch planer redovisasEnskilda aktiviteter i separat somen
kansli..från kommitténsreras

redovisas till kom-de verksamheterkommerKommittén registreraatt som
skall kunnaAvsikten dennakansli databas. tjänaimitténs är att somen

famil-före och underför löpande informationidé- och kunskapsbank dels
familjeåretstill vidför den svenskadels underlag FNjeåret, rapportensom

slut.

finnsplanerat arbeteför pågående ochenkel blankett registreringEn attav
blankettsådankansli. lämnarrekvirera från kommitténs inDen ensom

för utsändning kommitténsförs automatiskt kommitténs registerin i av
nyhetsbrev.

tillståndden önskar begärasamband med kanregistreringenI attsom
för kommersielltfår dock användasemblem.använda inteFN-årets Det

bruk.
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Innehåll

gränslösFamiljenInledning:Sid4 resursen- Socialdepartementet,Ifvarsson,Carl-AndersStatssekreterare
för familjeårordförandei Kommittén FNzs

svenskafamiljeåretdetSidS Invigning av
SocialdepartementetWesterberg,socialminister Bengt

rättigheternamänskligaFamiljen och de
Familjeåreti FNSid8

Sokalski,Henrykfamiljeåretinternationellaför detkoordinatorFN:s
familjeårssekretariati WienFN:s

samhälleFamilj ochSid 10
universitetGöteborgsSociologiskainstitutionen,Liljeström,ProfessorRita

rättigheterbarnetskonventionSid FN:sI3 om
SocialdepartementetExpeditionschef Håkansson,Göran

behovbarnens iSid Sätt14 centrum
BarnombudsmannenSylwander,BarnombudsmanLouise

för barnenSamhälletsSid 17 ytterstaansvar
Örtendahl, Socialstyrelsen.Generaldirektör Claes

välfärdFamilj och
ieuropeislebelysningfamiljepolitileSvenskSid 19

universitetGöteborgsinstitutionen,SociologiskaUlla Björnberg,Docent
verklighetochfamiljensvenskaSid23 Den myt-

universitetStockholmsavdelningen,DemografiskaBernhardt,MDocent Eva
medfokusarbetsliv paFöräldraskapochSid29 mannen- länslandstingJämtlandsSwedin,MödrahälsovårdsöverläkareGöran

fokus kvinnanmed paocharbetslivFöräldraskapSid30 - Folkhälsoinstitutet.Nilsson,Avdelningsdirektör Agneta

nätverketsocialaDet
familjebegreppvidgatbehovetKärlek ochSid33 ettavomansvar- CivildepartementetDavidson,Ungdomsminister Inger

folkhälsoarbetetFamiljen ochSid35
FolkhälsoinstitutetDreber,Generaldirektör Agneta

närsamhalletFamiljestödiSid37
FolkhälsoinstitutetVibeke Bing,Avdelningsdirektör

fokusFamiljerådgivning iSid39 paret-
GöteborgBertil Sandén,Familjerådgivare

Slutord
familjeåretunderSvenskaSid insatser41

IfvarssonCarl-Andersstatssekreterareordförande,Kommitténs





FÖRORD

kon-familj vidinvigdes Sverigeeärijanuari FN:sDen 199428 en
öppnadesFamiljeåretStockholm.ferens ii LatinNorra av

fa-koordinator förochWesterbergsocialminister FN:sBengt
familjeårssek-lederHenryk Sokalski,milj FN:seåret, Mr som

Övriga forskarebeslutsfattare,medverkandeWien.retariat i var
frågorarbetar meddagligaoch praktiker, i sitt rörvärv somsom

svenska samhället.detolikafamilj villkor nivåer i Moters
frånämbetsverk,från centrala univer-bakgrund erfarenheterav

dedeladekommunalt utvecklingsarbete,ochhögskolorsitet,
svenska familjeåret.tankar inför detlärdomar ochmed sig sinaav

medverkanförutgångspunkt igrundläggande SverigesEn
karaktärtillfälligska haharfamilj intevarit insatsernaeåret att en

långsiktiga arbeteförstärka detoch syfta tillbygga att somutan
föräldrarsbarns ochfamilj epolitik förbedrivs svenski att trygga

livskvalitet.välfärd och
vidframfördesreflektioner invig-perspektiv ochDe som

dengiltighet bortomdärförfamilj eåretningen ävenäger ut-av
familjeår.tiden för FN:smätta

vidhöllsanförandenskäl velat dehar dettaVi göra somav
införgladapublik.förkonferensen tillgängliga Vi ärstörre atten

dekunnasvenska familjhalvlek detandra eåret presenteraav
framfördes vidochanföranden tankar invigningen, ensomsom

förtjänardokumentserie.eårskommitténsfamilj Dei attrapport
efter familjeår.under ochoch spridas bådeläsas FN:s

Stockholm den augusti 199415

fwtmonCarl-Anders Birgit Arve-ParésI
HuvudsekreterareOrdförande



Carl-Anders fvarssonI

INLEDNING

Familjen gränslösen resurs-

Familj och välfärdKommittén för familjeårharvalt verkaför barn i olikaFNzs växeratt att som upp
invigafamiljeåreti Sverigeunder rubri- delar världenska iväxa välfärdspolitik harSvensk tidigt ochettav sam-upp
kenFamiljen gränslös hälle förpräglat ochrespekt de skapamedvetet förutsätt-en resurs. av omsorg satsat att-

Rubriken mångtydighet grundläggandemänskligarättigheterna. för föräldraskapningar ochrymmer en ett tryggt ett
föravsiktlig. olika dettaden konferensenDen Det här skaär är Öppen är familjelivbra olika formersom om genom av

tolkningar och handla.Den familjepolitisktsynsätt. generellt stöd. Barn-rymmer en
spänning ocksååterfinnsi debatten innehållerProgrammet olika block. föräldraförsäkringbidrag, och barnom-som

familjens roll och förstamöjligheter i da- det dessavill fångadetI hörnstenar detta.i det andrautgör Iom av sorg
samhälleoch bra ihop globalaperspektivet.Whardärförinbju- programblocket vill belysa dengens som passar

med familjöppningen syfte dit Henryk Sokalskieåret.Vårt kommaMr familjepolitikensvenska och dessbety-attav
meddagenskonferens för familjeåretihit och berätta medär öppna FN för dagens familjerdelse svenskaatt om

mångsidigbelysning och debatt utgångspunkt i NationernasFörenta har därför forskareVi bett två ochen om
familj villkor ochmöjligheteri dagens arbete för de mänskligarättigheterna. praktiker komma hittvå och delaers att
svenskasamhälle.Vihoppas famil- Efter honom kommer LiljeströmRita medsig sinakunskaper och erfaren-att av

skajeåret stimulera till debatt nutidshistoriskanågra och heter praktiken. kommer härViatten som ge oss ur att
överskrider ochskillnaderi internationella utblickar det gällergränser när lyssna till docent Ulla Björnbcrg frånsyn-

och värderingar.sätt familjväxelspeletmellan ochsamhälle. sociologiska institutionen vid Göte-
Rubriken vill fa-också antyda borgsförmiddagspasset universitet, docentdet andra vill Eva BernardtIatt

miljen är Öppen från demografiska avdelningenbelysa vad konventionsarbetet i vidFNen resurs,enresurssom
kanutvecklas själva. familjVad betyder för Stockholms universitet, avdelnings-barnsvillkor. Vi har tyvärravoss en

bliroch bestämsi växelspeletmellanär frånNilssonfått mässfall. direktörThomasHammarberg, Agneta Folkhälso-ett
den enskilda individen och det omgi- tidigare underinstitutet,skullehadeltagit blivithäridag,har mångasomsom
vande samhället. Både enskilda frågor föräldraför-arbetat med kringkvarhålleni Geneveochhar intekunnatsom
individer och medborgarei de- föräldrautbildningsäkring ochkomma hit. hans ställe kommer vidIettsom nu
mokratiskt samhälle delaktiga för-iär socialstyrelsen, mödrahälsovårds-socialdepartementetsexpeditionschef, samt
handlingen familjelivets såväl överläkare Swedin,Håkansson GöranGöran berätta FN:s ärom ramar, att somom enga-
i liv andras.våra i gerad utvecklingsarbete inomkonvention och ibarnets till- Jämt-rättegna som om

landslänslandsting.komsten dennaav
Medlemmar världssamfundeti Sverige förrainrättade barn-åreten

sociala nätverketDetdeklarationNationernasFörenta ombudsmannainstitution, dvs sär-om en
mänskliga för familjepolitikenrättigheterocharbetet fred skild myndighet uppgift svenskahar till Den bygger iattsom
ochdemokratii världen uppfordran första stödformer.hand generellabevakabarns och Vi Vidär intressen. harrätten
till solidaritet och globalt bett den dessa finns socialtjänstensombudsmannen,Louise sidanengagemang. nya av

enskildaindivider kanSom sig individ- och familjeomsorgerförSylwander, komma hit och berätta famil-vare att
utvecklingeneller förändravärlden behov särskilthur hon uppgift ochvadhon jer harsin stöd.Dessastyra ser som av

hand. kan ivåraprivatalivpåegen Men vill under familjeåret. inslaghariblandskymt betydelsen detgöra av
påverkaenskildabarnsuppväxtmiljö. får individuella ochVi Vi också illustration social- denengagemangeten av av
kanockså,i demokratisktsamhälle,i trygghet skapas basplanetstyrelsensuppdrag det gällernärett somsam- av
den politiska påverkabarns själva. förebyggandehällets barns människorin- Detvärnaprocessen, attansvar om
och ungdomarsuppväxtvillkor. Och arbetet emellertidocksåSocialstyrelsensgeneral- måste for-skeitressen.genom

Örtendahl.kan, medlemmari världssamfundet, främjar samhörighetdirektör Claes ochsom mer som



igemenskap nätverkeni och kring den med frånutgångspunkt rollsin bjuda intresseoch för deunga engagemang
farniljekretsen. dessutomDet i ordförandeär i ochBarn- barn i vardag frågavårmöter äregna som a en om

det samspeletmed människor i ungdomsdelegationen.nära Generaldirektör och solidaritet beröransvar som oss
barnvardagen och ungdomar lår Dreber talar sedan familjenAgneta alla, både medborgare ochsom om som som

ochrespekt andraoch kan i folkhälsoperspektiv. medmänniskor.Sisti raden inbjudnaomsorg om ett av
erfarenheterde nödvändiga Förutsättningarnagöra är under talarekommer Vibeke Bing berättaväxasom att upp att

förstå innebördenför demokrati.i förhållandenmedföräldrar vadi kan inom för lokaltöp- göraatt trygga man ramen
detta det sistaDet samspelär meddensocialaomgivning- utvecklingsarbete,i samverkanmeddeom petprogram-

blocket kommer handla.Vi vill naturlig mycket familjer berörs. harär Honatt gästa en som en resurs som en
vad stödetbelysa i socialanätverk och förolika barn familjer.i olika Föräldrar med sig,Bertil Sandén, familje-ärsom
gemenskaper förlokala betyder barn saknar trygghet, har rådgivarei Göteborg.som egen som en

föräldrar, bådeoch det gäller osäkerekonomi,när dåligt självförtroende Så dagenstalarlista Innanatt ser ut. ger
förebygga social utslagning och ohälsa ochosäkraframtidsutsikterhar densvårt harjag glädjen hälsaatt oss att

detoch gäller barnens vård och hand kunna barn erfa-när de socialminister Westerbergväl-Bengtegen ge
Ungdomsministerfostran. David- renheteroch förutsättningarInger krävs kommen föri talarstolen det offentligasom

här talakommer vikten för harmonisk skapa öppnandet det familjuppväxt. Att svenska eåret.att omson av en av
förebyggande arbete bland barn och för föräldraskapetochtrygga ramar att

WesterbergBengt

DE:I‘INVIGNING AV

FAMILJEARETSVENSKA

finns områden i Italien.Det så Som det byggd barnomsorgär många och bra barnbi-som vetenga- av etter var
ochgerande väcker mycket känslor tillfällighet,så ingen det drag hörnstenar. skallDetär mönster.utan ett natur-som

ochfamilj barn. har erfaritDet i kvinnorMånga i europeiskaländer,i ligtvis byggavidarepå.som
familjepolitikendär längeSverige varit i ochUSA mångaandrahåll Till skillnad frånJapan, andra år FNsom

laddadpolitisk fråga. tvingasi dagväljamellan yrkes- utlyserhandlarfarniljeåretinte någongöraatten om
internationella familj karriäroch hafamiljFN:s resultat särskildär Som socialett att ett utangrupp snarareom en

exempel farniljefrågorna det här har födelsetalensjunkit samhällsföreteelsei institution ellerattannat av en
finnsDet länderi många och ligger ofta långt under förändringarEuropa just genomgårengagerar. en nu storasom nu

dendemografiskautvecklingen. dennivå nödvändigför i världen.över äroro som att repro-
Traditionella livsmönster förändrasoch ducerabefolkningen. förändringarnahär sinahållDe tas

i familjelivetutvecklas inte kvinnor i Sverigebehöverdet till intäkt för klockan tillbaka.sätt För vridaett som att
meddet människor emellertidinte handla val mellan farligt.jag Därförstämmer är Det ärsom vana ett tror ut-om vore

vid. yrke ochfamilj både-och.Trots gångspunktenför Sverigesengagemangiutanom
besökte jag kommunvåras i Sverigehardenhögstakvinnliga för- familjeåretl insatsernaskall kunnaatten att ses

för studera barnomsorg. värvsfrekvensenItalien i har de inslag långsiktigEuropa i verksamhetin-nästatt som en
dagarträffadejagdrygt födelsetalen.Under tio högsta viktig förklaring för svenskfamiljEn Denettpar omramen

hadefamiljkvinnor. dem till det förtIngen Bara attvi iSverigehar mycket svenskamedverkan familjeåretiärav en ger oss
hade barn. frågade det framgångsrik familjepolitik,enda Jag med möjlighet vad görsett om atten en summera som

undantageller detta vanligt föräldraförsäkring, väl lyfta framinom olika sektorer ochär generösettvar om ut- atten
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fyrabor femförskoleåldern överarbetslivet, detinte så.i ärerfarenheteroch kunskapsbe-aktuella av sam-vet attannat
båda föräldrar.med sinahittaförklaring till det kan iEnför inhemskdebattoch inter-hov både manatt

Även flestabarnlevermedbå-deharkvinnor generellt störreerfarenhetsutbyte.nationellt omsett ett
föräldrarna, det många underda ärför och barn och hem-hemför välfärdsstaten,Mycket talar somattansvaratt

familjenbarndom uppleversinfördelatmellandärmedarbetet ojänmtär attfamiljepolitik viktigtdär aktiv är etten Även splittras.tidenochkvinnorförsvagat män.inslag, har stärkt än somomsnarare familjeårför harKommittén FN:sned arbeteioch läggerkvinnor mänfamiljen.
del denfrågan.redanhunnit sigskiljer i ägnaganskalikartad, sighemmetär en

bättre förrInte skilsmässor höllsVid hearingutföruppgifternaallmänhet åt. Män somen om
åsiktsomoftaförsframärattfamiljen, blandefterlystes bar-höstasEn ioftabättreochplanerasaker går annatattattsom

både rättigheterskall till-behov ochfixabilenförläggastill helger, tasnetst attsom ex
Perspek-mycketbättreförr. boken kommerbarnen iI bättre.Detoftahar ärklippa Kvinnoreller gräset. somvaraan-

och ungdom istället skiljer sig.tiv barn föräldrar Budskapetklämvarje närför sådant måstegörasmenar svaret som
hearingen detLassbooch från vidGöran Gunnarsson mångaLars läxordiskaochläsalagadagatt attvaratt mat,t ex

barnperspektivspråk. olikaverkligenheten talar behövs närmedbarnen.ett annat mer jmedallra högsta fattas samband föräldrar lSläktens betydelsebeståri beslut imöjligheterpåverkarkvinnorsDetta att
idaghargrad. i stället skildaDet så, gårär vägar.förrän jäm-arbetslivoch politik.i Inteattnog

och regel-fler släktingar i livet, innanför hemmetsställdhetenhar nåttmer Viktiga papporbundna kontakter med släktingar än bli jämställt.kan arbetslivet Detdörrar
ofta skilsmässabetyder alltför lTyvärrförr, skriver de. Lassboochnågonsin i hemmetarbetsfördelningeninnebärattv ellermind-detsammafortsätter peka att mermed pappaGunnarsson sompolitisk fråga.ocksåblir Jagatt vet atten liv. Enligtförsvinner barns Benteutbarnadödlighet och ökadhur lägre greståndpunkt,kontroversielldetta är en jÖberg haroch sigGunnar ägnatmedellivslängd bidragittill detta. somhar Det det annorlunda.harjag svårtatt semen lfrågan skils-mycket ochhållakontakten med papporocksålättare omär förhållandenaispeglar hurExempletatt
debarnhar be-28mässoravstånden procentsläktingar, av somäven är ocksåhar poli-familjen högstagradistora,om en kontaktskilsmässaingen medrörseftersom till eller tala i tele-kan enavtisk laddning.resa fäder.sinafonen och kära. studiermed Nyanära

Modernt familjeliv naturligtvis inte allakanMan sägaochfarföräldraridag attvisarocksåatt mor-
träffar sina fårintebarnfler i den svenskablirMångastöd förhar betydelse papporsom enmammorstor som unga

faktumdetdåligjämfört Menoch uppväxtvälfärdsstaten tidigare ettänbarnfamiljer. att
barnoch ungdomar hamnaråmångaförälderländer. blimed andra Att är somAndra forskare har ocksåpekat

lfadersgestalthaftglid inte har någonalla,bådekvinnorinågotskydd familjen förr ibarnensbrist i settstortsom
undersökningtill.knyta Iför-samhälleväljer idagensoch imän,Ann-Sofie Ohlander att entiden. an avär attsom de särskildaSarneckisJerzydeocksåverkliga. tyderDetvisathistoriker Uppsalahar huri om ung-attmestasynen

det sigdomshemmenvisadefinns de 70föräldraskapet.Detföljer attunder historiensbarnen gång pro-satsar Vungdomarnaantingen allsinteföräld-förvärvsarbetandepåstårUnder och centkvinnan. 1700- avattsomsynen med sinatillsammans ellerlevtbarn. dethinnermedsinainte Men är1800-talenhade barnen låg prioritet". papporrar
undermeddem delbaralevtdeläggerIidsstudier visarriktigt.intetoghand barnen. enKvinnorna Männen avupp-attom

växtåren.barnen hem-nedlika myckettiduppgiften.aldrigöverden Omnästan somtog
separationernade här liggerBakomförvärvsarbe-föräldrar.mavarande Deoftasplittrades ställetmodern dog, i

Ibland handlarproblem. detmångahushållet.drar arbeteitande inöverlämnadestillfamiljen och barnen omannat
ouppklarade skilsmässor. Många mänfrån undersök-sig ocksåDet visarnågonannan. hjälpbehöver i sådanaoch kvinnorsmåbarnsföräldrarsvardagslivningar attställning förbättra-kvinnornasNär att

relationer.redasituationer sina Det ärFöräldrarnabamorienteratmycketbättre.blevocksåbarnenssituation är utdes,
skallperspektivet det beslutdetibarn-eftervadsigblevsynligaoch högreprioritet. man seDe varamanansergavs skallallakommuner skyldigaioch och sigbehov intressen ägnarförhållandet kvarstår. Kvinnornas att varaDet omets

familjerådgivningerbjuda vilketledigatid.grad barnenundersinhögföljs hardetochbarnenssituation åt.Så att
förslagbeslutaderiksdagenföräldraengage-finnsocksåDetoch idag.varit av rege-är än ett stort

före jul.ringenföräldrako-manifesterasi straxtsom exmangArbetsfiirdelningen hemmeti grundläggs Virelationer tidigt.Mendaghem. exempeloperativa Ett ärannat
mel-finns alltså viktigt samband lång föräldrale-Det Sverige unikthar iföräldrar helgernatill-allade ägnarett ensom

familjen och förlan det händeri möjligheterdighetför tillbarn skjutsamed sinasam- storasom som gersammans
familjeårets medsinahälleti avspeglasi barn.övrigt.Det föräldrar umgås småknattefotbolls-ishockeyträning och att

tillfamiljen lägger grunden har lett tillI Det ärmatcher.motto: att pappor mer
talandedemokratiskt samhälle". liv idag.Ett närvarandei sina barns Denflestabarni SverigeleveriallraDeett en

jämställdheten.exempel förändring för kvinnornaväldigaär redovisadeStatistiskakärnfamilj. 1991 som
och centralbyrånFormellt har kvinnor decenniernaskett under demän harallabarni78sett senasteatt procentav

rättigheter och möjligheter i följtstidocksåhar mångalever lever tillsammansåldern 0-17 attsamma avsenare
Ändårad områden,blandSverige. finnsMen barnharvunnit sinabarn iochmed sin Aven pappor.mamma pappa.
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kvarmycketdet detta familjergöra område. där någon familjemedlem-att kapplagen tydlig tillav avlösar-rättenTyvärr utnyttjas bara mindre del har funktionshinder. dagIen service i hemmetmarna ett och korttidsvistelsetas
föräldraledigheten allapappornajag handikappadenästanär handi hem-av utanförav hemmet.Föräldrar vill funk-om ettövertygad fler Det positivär utvecklingattom om tionshindratpappor tog met. barn skall dettaen som genom gesskulleföräldraledigt färre barn förlora blandandradefunktionshindradesjälva avlösningfrån omvårdnaden sitt barnavmedkontakten sin längre harfram arbetatför länge. detMen ingenär förpappa miljöombyte och stundsatt en av-barndomen.under Det därför tvekanjagär det ocksåinnebär Ävenkoppling.attsom om assistansreformenstoren är

förordar månad föräldraför-i deenskildafamiljerna.att behö-Deen viktig familjeperspektiv.press Genometturknytssäkringen till alltså stödochavlastning.Det angelägetär hapappan, att tillgång tillen ver personlig assistentatt enpappamånadinförs. familjeårFN:s ledertilläven situta-att själv har valt kan den funk-att som manärocksåviktigt förDet skull. tionen för dessa familjer uppmärk- tionshindradefamiljemedlemmenpappans entänker på alla deJag gärna bättre ochpappor som sarnmas. situation, samtidigttryggarehemmavill medsim småbarn, förslagPå från regeringenhar fleravara familjen imen övrigt kan visssom en av-känner motstånd från arbets- viktiga handikappreformergenomförtsettsom lastning.
och arbetskamrater.givare Pappamå- underde tvååren.Några dem Reformen innehållersenaste också förbätt-av

hjälpnaden för dem. har handlatär just förbättra situa- ringar föräldraförsäkringenen i bådeattom ge-viktigtDet förocksåär förtionen familjer där harnågon utökademammornas rättigheter och höjda ål-ett nom
skull.Om någonsinska funktionshinder.jämställd dersgränser.en
arbetsmarknad arbetsgivarnamåste för- de förstaEtt förslag jag lade hoppasJag och deav härsom tror att re-bådestå och har fram ismå egenskap socialministergälldeatt pappor formernamammor skall ledatill verkliga förbätt-av
barn. förbättringar det ekonomiskastödet ringar för familjer där harav någon ettfinns, förutomDet till familjerpappamånad, medfunktionshindradebarn. funktionshinder.en fårMen inte slåossandraförslagtill lösningar hur Dels höjdesvårdbidraget,dels infördesett till medpar detta.Det viktigt dehärärro attskall chansen tillvara pensionsreglergenerösare för den familjernapapporna att ta får tillräckligt stöd frånsom ettpappaledighet.sin Regeringen bidraget.äröverens samhälletstar emot sida. harDe krävadet.rätt attformnågon stimulansbehövs. Vid årsskiftetträddeden rättig-attom Meddenav uppläggning deltagandeinya avkonkret förslag kan kommaHur hetslagenför funktionshindradei kraft.ett familjeåretatt Sverigehar valt handlarsomåterkommerutformas jag till i denjärn- Den innehåller bland tillrätten det inte tillfälliga kampanjerannat elleromställdhetsproposition läggs personligassistent.nästa kortsiktiga insatser.som Vårt iengagemangmånad.l Norge pappamänadenredanär viktigt mål förEtt dessareformer de frågornaär här finns sedanlångtid till-
införd. barnensskullFör tyckerjagdet förbättra stödet bådeär det sociala, baka. haratt Vi kommit långt med- enfördags saki Sverige. praktiska och det ekonomiska till farniljepolitiksamma bådekvinnor ochsomger-familjer där någon har funktions- chansen kombineramän förvärvs-ett attfamiljerVissa hinder.Detkangälla barn, ungdom arbete och familj Samtidigt jagett en serbehöver särskilt stöd eller familjemedlem. all-Rent familjeåretbara början till insat-envuxen somenHuvudinslagen i den svenskafarnilje- detnaturligtvismäntär förbätt- ytterligare kan förbättra denatt ett ser sompolitiken generella.är Det innebär stödtill familjemedlematt medfunk- politiken.rat ökadjämställdhet,Enen när-merförmånerochserviceutgår till allabarn- tionshinder alltidnästan positivaef- varande och utbrett barn-ger pappor ett merfamiljer inkomst eller sociala fekteroavsett för helafamiljenslivsvillkor. Men perspektiv sådanainslag.ärförhållanden.Vi har i Sverigegodaerfa- inom handikappreformenfinns också Därmed har jag glädjen förklaraattrenheter sådanpolitik. fleraen viktigaav delar direkt riktar den här konferensen för öppnad ochsommerför vissa behövsMen särskil- sig föräldrarnagrupper ochfamiljeni övrigt. samtidigtmot ocksådet svenskafarniljeåret
dainsatser.Jagtänkerdå bland Det finnsannat den handi- invigt.genom nya



So/eals/eiHemy/e .

FAMILJEÄRET FNI

ochfrågorinomalafarnil-stödtill ettbehovetöverhängande sammaram,medförenas enför migDet är ära avatt eren Avintegreratsakligt och sätt.ochFamiljenför sammaåret:jer.Tematfira invigningen FN:sförhäridag, resurseratt av erfarenheterdehoppasanledningvärld, fästerföränderlig attTillåtSverige.fatniljeår i iinternationella storenansvar leder till kom-familjeåretslutsatserochkännedomökadspridavidviktuttrycka minförstmig omattstoraatt upp- kommandeinternatio-användasienskildaregeringar,farniljefrågorblandnationellakom- attsvenska merdenskattningav frågor,evenemangförsociala såsomnellaprivatadenliksom inomorganisationer,familjeår, under dyna-förmittén FN:s
befolkning ochkonferensFN:svik-sökavisamålCarl- sektorn.Dessstatssekreterare är ommisk ledning attav ihållaskommerutveckling,familjersför attförståelsebättreorganiserat somför deIfvarsson,Anders tenatt av en socialaseptemberi år, FN:skunska- topp-ökaför funktioner, samtstöd ochkonferens till problemdenna viktiga att

kvinnokonferens,fjärdeoch FN:smötede-socialaochekonomiska,deinternationellaförfamiljer och FN:s ompen hållas år.bådakommer nästavilkafa-påverkar attmografiskafaktum dennafamiljeår Det1994. somprocesseratt leverieftersomandraord,Medmedlem-individuelladeras enstöd miljer ochceleberterhållitkonferens också
fa-olikamångfald,med mångavärlduppmärksamhetfästaWesterberg,vice avfrån herr Bengt samt attstats- mar, ochönskan,har ingenmiljetyper, såochrättigheterfamiljemedlemmarsallasocialminister, jagtillikaochminister ser förverkamandat, någonhellerinteoch attstödför Sverigesbevisännuett ansvar.som ideal.eller Vårfamiljspeciellslagsidénhemlighetingen etyp,Med tanke Detför familjeåret. ärförståelse attatt om

stödmin,dock, liksomuppgiftärdel tillorsakade attfamiljoch eår geutrikespolitik ha erkonsekventaSveriges enen oroett för skadeallade slag,familjertilldetkommer attundrade:det inte Vissabörjan.stöd för så avuppriktiga FN, är att
funktioner bättre,uppfylla sinakunna‘ideal-ellerfamilj,första slagsblandde främjaSverigeförvånande är enenatt människoform-kulturbärare,konflikt medkommaiSkulledetfamilj somfamiljinviger eåret. somländernasom för, och för-och aktörergivare,skulle detKanskejämställdhetsmålenexempelofta somlandErt ettsomges utvecklingsprocesser.månstagarevad uppnåttsmedtill- stickioffentligt av,modellför stävmöjlig större gen-somen

deframåt-kvinnoårtiondeochfa-stödtilloch FN:shandahållande service omav rättighetermänskligaochFamiljNairobi-strategierna,sek- syftandefrån denprivataellermiljer, statligt som
förändringarkvinnokonfe- desnabbaiblandtredje Mittområden drogs FN:still exempelinom somsom upp avtorn,
familjen ochidagvärlden kaniskerNairobioch möj- i 1985föräldraledighet vara,barnomsorg, rens

stabilitet ochtillobegränsadkällaattdessameddelakunnaJagärgladkor-småbarnsföräldrar är,förligheten att enatt
till överbyggakanbiståFamiljerskingrats stöd.delenhartilldet här orosmolnhar attarbetsveckor.Sverige störstatare klyftor. ock-Dekanpolitiskaochsista etniskaDeförberedelseprocessen.underandra,visatliksomområdet, att ett
möjligheter ochekonomiskafa- ökadehar visat,förberedelser såför två årenssamhällebaserat att geett engagemang

ochsocialtefter socialvälfärdtiden, förtill i verkabrarättigheter, miljeåret liggermänskligavälfärd,mänsklig ansvar.en
ochförståelse,toleransinternationella läraGenomandramed- serienätverkochomfattandesocialt utattstora evene-avett

mellanstarka bandknytakvinnoårtionde, familjerkandelar såsomFN:sandrabestämmande möjligt. I ut-är av mang,
mellansamhällen.inom ochoch folk, liksombarnkonvention,arbetandetofta vad FN:ssådetvärlden tyvärrär att som av

befinnerpotential såvärldskonfe- dennagenomförda Trotstill nyligenfamiljen i kris deniblandbetecknassom
starköverallt, underhar familjer,rättigheter.mänskliga Detdet mångabrister iberordel rensenomstor snarare

för vaddedemfrån all fleraför gränsenmöjligt utgåalltsåvarithandlingsprogrammet.offentliga att avoss press,
familjer harNegativ påochdra klararerfarenhet,samladedenna nytta pressav.

försörjafamiljerför stöd till möjligheterfamiljeåret. derasår försvagatför planeringenEtt den attavav Över helabra sina medlemmar.stödjafamiljeåret ochproklameradegeneralförsarnling DessutomFN:s ettossger
industrialiseradeinklusive desoci- ivärlden,behandlamångatillfälledirekt detfarniljeårFN:s separataattett svarsom
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levelse leva i allt utbrettländernasstorstadsornråden, än repressivt helavärlden enligtökar överatt ettanta- mer
samhälle;bådasituationer-nagatubarnsnabbt; barn statistiken,speciellti regionerlet lämnas medär oaccep-att storta
tabla.Vi harvalt förvårt med utflyttningåret manlig och desnabbtsjälva, ihand sig medan politisk växan-mottoom
dettai åtanke: byggerden de-Vi minsta de storstädernainstabilitet, krig, inbördes i utvecklingsländerna.stridigheter,
mokratin hjärtat samhället.i Vi valdefattigdom Kvinnor tvingaslevaunderoch de negativaeffekterna av som extremtav
detta därför de demokrati fattigaförhållandenurbanisering farniljerelationer jure bryter oftasliter på motto, att samman
i samhälle direktfamiljebaserade beroende de under bördan försökaoch ärsociala nätverk. I ett attav ensamma
factodemokrati familjer;inom ochför försörjahar form familjen. deAfrika familj, Ettenbart över-atten ny av meraav
markera de flesta familjefrågor har hängandebehoven, vad gäller socialabestående föräldralösabarn,uppstått attav

z medmänskligarättigheter handlingsprogram, därförföljd fastställagöra.HIV/AIDS-epidemin. äratt attensom av
ytterligareFör någraexempel, fadersförsörjningsplikt, därmedanledningarnaEn till dennasi- att ge utanattav att

har kvinnoårtionde:så jämställd-har FN:s ytterligare stärka uppfattningentuation uppkommit bristenär att
het, utveckling och fred familjeförsörjningrespekt för exklusivade 1976-1985,mänskliga ärrättigheterna. pappans
liksom barnår bidragit gebit.FN:s till Tråkigt detMedlemstaternasständiga och 1979,intresse äratt attnog samma

i framdra frågor ljuseti tidigareofta strukturer hindrarrespekt för kvinnormänsklighetens mångagrundläg- som som
betraktats privata, och därmed från fullt deltagasociala i samhälletocksågande refe-enhet,avspeglasi de som att ut
oberörbara. gällerDetta specielltvåld låserfasttill familjen i derastraditionella roller.finns i många mänrenser som ava kvinnor ochsexuelltutnyttjande Idag tycker familjer,många och ide internationella juridiska instrumen- mot av,
och våld barn familjen.inom Vi synnerhetkvinnornainom dem,dessaNär många instrumentska- mot attten. enavav

fokuseraallmåste uppmärksamhet dehar vår balansgångarnavardagenfinna svåraste isökt medelväg ärpats, man en
dessafrågor syftei hitta hållbara arbetslivetoch familjelivetmellan förverka mänskligarättig- mot att attatt att

lösningar. ihop. dubblaoch Den bördan, skötabådebefintligaheter visa respekt för attatt
Internationellt verkar avlönat arbete utanför hemmettraditioner ochoch familjen institution, sett manvarasom

relativt familjemedlem- oavlönathushållsarbete hemmet,i vilarbaserat principen familjemedlem- överens attomatt
individuella rättigheter fortfarandejäm- huvudsakligen kvinnor-skall säkerhet.Mångain- samtmarsgaranterasmar

ställdhetmellankönen,både famil-inom Liksom alladenordiskaternationella länderna,harjuridiskt bindandeinstru- na.
jer och samhälleti i vikt. Sverige kommit långtinnehåller referensertill familjen, är vägenstort, storav motment
Familjens därförmakt bör begränsas jämställdhetsmâletjag dettill exempelden allmänna förklaringen ärattav anser

förrespekten familjemedlemsvarje dettaområde ni kanbidraga tilldemänskligarättigheterna,medsina mestsomom
individuella familjeåreträttigheter. visa jäm-Avinstrument:den internationellakon- att attsammaan- genomtre -
ledning nivån jämställdhetmellan ställdhetmellanför könen inte utopi,ventionen de mänskligarättigheter- ärsom en
könen god indikator den kan social ochför är uppnås,konventionen ekonomiska,soci- genomen utangene-na,
rellautvecklingsnivåni land, nivån ekonomiskoch utveckling, i kombinationkulturellaala rättigheter, ärettsamt

jämställdhetpå mellan könen inom med fruktsam alliansmellan ochkonventionen för medborgerliga och staten
familjen bra indikator familjens kvinnorörelserpolitiska gräsrotsnivå.Referenserfinnsrättigheter. en
välfärd.konventioneni för avskaffandeockså av

Aktiviteter inför familjeåretformvarje diskriminering kvinnor,av av Faderns rolldeklarationen Huvuddelen aktiviteterna koncen-för avskaffande varje äravav
De årtiondenahar lärtform trerade till det nationella planet, linjeintolerans och idiskriminering senaste attossav
jämställdhet inför för familjeåret,baserad mellan könen lagen medmålen medstödfrånreligion och i barn-tro, samt

Äninte lättkonventionen.Medlemsländer uppnå. verkar regionalaoch internationellaaktiviteter.är svårareattsom an-
det delat försigtill, för Hittills harslutit uppnå länder vidtagitexempel,kon- 130överattatt ett vara ansvar upp-ge
fostran barn föroch hushållsarbete. åtgärderför fira familjeåret,förventionen ekonomiska, ochsociala av att attgenom

räckermedDet konstaterakulturella nationellakommittéer, tillsättarättigheter, har förbundit sig över- sättaatt atten upp
vägandemajoritet för-erkänna ensamstående nationella koordinatorer och utarbetamöjligaskyddochstörstaatt att av
äldrar,biståndskall har huvudansvaretför nationella handlingsprogram. detfamiljen, Påsåsom som enges varan-
familj, kvinnor.de den Detta visar det regionalaplanet hölls under fyranaturliga och fundamentala är är 1993att
fortfarandegruppenheten kvinnorna har huvud- framgångsrikasamhället,.i i Tunis, Valletta,synnerhetföri möten,som

för barnuppfostran, världendessgrundande, Beijing och Cartagena,där sammanlagtmedan den är ansvaretsamt
länder fadersrollenför många har inteI regeringsdelegationerdeltog.ansvarig ochutbildning över. Detta120omsorgom,

utvecklatsmycket bortom kravet första medlemsstaterbarn. gångenatt var somav
hanskabidra till familjensförsörjning. samladesunder förbanér disku-Respekt för de I FN:smänskliga rättig- att

samhällen fortfarandemånga det soci- familjefrågor.enbart impone-heterna därför knuten famil- ärtill Enär nära tera
alt och juridiskt acceptabeltskulle rande samling enskilda organisationerjeliv. viljaHär jag vadjag att en manupprepa
helt enkelt lämnar fru/partnersin och mellanstatligavid organisationersade världskonferens förFN:s att agerar
klarasigsjälvochbarnen förmånmänskliga till för familjeåret detnågot inter-rättigheter hölls i Wien i utan somsom
helststöd. ocksåanledningenleva Detta till nationellaplanet,och FN-familjeninomjunizatt repressivfamilj, äri inteen som
det ökandeantaletfattigaensamstående trettio involveradei akti-respektnågon för individens är övervisar organ
kvinnor medbarn, fenomenrättigheter, blir viteterna.kan svårareän ett somupp-vara en
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förståelse,och och debistånd vårfamilj inte vårteåretvilket bevisarrotsnivå,deltaga tvåjul hadejagnöjetFöre attatt
samhälletsandelförtjänarbortflytta debattentillhar bidragitför hyllamycket viktiga att resur-en avattattevenemang

Stödtill famil-för derasbehov.handlingsplanet. avsättsfrånfarniljeåret: Frivilligorganisationernas ser
därför be-helt enkeltviktigt,listan jerimponeradlika äröverfamiljeåret, höllsVärldsforumför Jag att28 är avsom

familjerdenorsakfamiljer,höverdeintressantaframståendetalare,ochdetMaltanovember december som2 avsomav- för dehar spelatbehövts:alltid harhärskadiskuterasämnesområdendecem-höllsspeciellaplenarmöte att en7 somsom
för utvecklings-avgörande rollsådanFamiljenhuvudtitelnför undergeneralförsamling idag,ber1993iFN:s enatt - underallasamhällen, allati-ioftaalltförVi glömmergränslösfamiljeåretsinvigning.markera processenresurs.

framgångsriktönskar allaverkligen der.familjer jagdeforum bortFrivilligorganisationernas etterresursersom
familjeårmöj- 1994ofta inteerbjudakanfrånsamlade deltagareöver1.000 än enssermer -

inseSamtidigtligheterna. måstedetvilket dels visarhundra länder, att
begränsad.alltkapacitetfrivil- familjersfrån ärstöd åtnjuteråret trotssomenorma

de ocksåmångastyrka, harderasockså Trotssida,ligorganisationernas men
behöverFamiljeroch behov.svaghetermycket aktivitetdet pågår gräs-att

LiljeströmRita

SAMHÄLLEOCHFAMILJ

periferi.i dessländerliseraSydamerikaochAfrika,Asien,världs-idag iFamiljer förändras annor-en överskottsbefolk-Landsbygdernasdennyckfullhet ochstädes.KlimatetsDrivkraften bakomomspännandeskala.
storstädernassig tillsökerningarförekommande utsugningenofta ut-äldreuppbrytningdenna är avmönsterav jordrefor-ekonomier.landsberoendeöverlevnad.derasbondefamiljer hotarfartglobalamoderniseringden togsom kommersialiseringefterföljandeochdessmedlemmarförutsätterFamiljenochkom från1960-talet.under Den Väst meratt
jordbruket driverkapitaliseringför ochoffra intressenberedda sinaderas ärsocialarelationer avlossäldrebröt att egnaur iMångahamnarfamiljer till städerna.tack helaAlla detbästa.familjens ärundanröjdesammanhang.lokala Den vetatt va-

slumområden.Enligt Ey-utkantemassläkten isammanhållningeninomförkulturella hindersocialaochtidigare somre
slummen detfamiljen ibildartider. rumlusvårafamiljen kan sig igenomlo-dessaexpansion.ekonomins Ett taav i människansinslagetÄktenskapen viktigastebandenstärkasyftartilltraditionella famil-den nyakalahinder attvar utkantsfamiljjorden.framtid Dennabrukadeföräldrarnafamiljerochmellanformer;förekommer i mångajen. Den

slumkvarter, kåk-hyreskaserner,för bor iäktenskapungdomarssinaoch flerge-kämfamilj, storfarnilj arrangerasom finns Delhi,tillfälliga skjul. De istäder,det i någonmånfamiljensbästa.De görnerationsfarnilj.
Bangkok, Santiago,Karachi,Bombay,idag.änförst ochtraditionella bestårDet
Johannesburg,Nairobi, DarLima,Rio,inordnad ifamiljenfrämst i är ettatt Globala Chi-ocksåi York,NewSalaamprocesserbildar menochnätverk släkt Den esvänner. -av m.fl. finnsAngeles De kringEyrumlu LosiranskasociologenRezaDenuppfattasocksåekonomiskenhetoch cago,en städeri Europa.underomdaningfamiljensskriver storakänslomässigtmoraliskt och omsom en lokala omständig-globala ochDeaccelererarsekel.detta Enödesgemenskap.ochenhet, intresse- somprocessen invandringen tillpåverkarheterländernaidåandravärldskrigetunderalltjämtgrundsyn råder somDenna

slumfamiljerna skilda ka-städernamobi-sökervärldssystemetssmåstäderioch gerlandsbygden, i byar centrum
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raktans"dskadragiolikadelaravvärlden. ochJonsson Anna-LisaKälvesten gränser, bordemönstretsvens- men vara osskan antingenDe hålla fast vid sina kaföräldrar invandrarei storstaden. välbekantsom
släktrelationerellerskingrasi mindre deNär undersökte Stockholms-222en-

Arbetsdelningenheter. mellan könen pojkar fann släktgemenskap1964 Frånde i 54att procentavkan låsasvid det gamlaeller finna dessafamiljervarbådaföräldrarnainflyt- tiükämfamiljnya
framväxandeformer i informellaekono- tadetill Stockholm. farniljetypDen Många invandrade familjersom har i sitti mier.Påmånga mödrar dominerai arbetarklassenkalladesyntes hemlandvarit vid levamedattvana ettförsörjer sinabarn. forskarnaför den traditionellaensammasom bonde-s nätverk anhörigainom räckhåll.Trotsavi Medelklassfarniljen likaär gammal familjen inflyttad i stadsvåning".Till olikaen meningar och konflikter hotadeurbanadet livet självt. länderI i sinatänkesättvarden besläktadsom mednära osämjansällansläktumgänget, in-utanperiferin växte medelklassfram i gammal förindustriell familjetyp.en ny en nebar mitt trygghet.ett stort avvästdomineradeden moderniseringens Tvånget flytta drabbade farnil-mångaatt NybergEva beskriver1986 huri kölvatten. Den drog fördel flödet jer med utkomstmöjlighetersmå ochav av flyktingbarn i Sverigesaknaren den storakapital, och kommunikationer till skolbakgrund gjorde devaror inteI som att släktgemenskapen,hur de söker åter-j storstäderna.Den började leva i kärn- kunde hävdasig välutbildadegentemot skapaeller hålla kvar en gruppgemen-familjer och blev mindre beroende Den tillgång till kvalificeradav unga. skaphed kännerser- Barn sighemmavuxna.släkten.Dessmedlemmarindividualise- vice, utbildning och valmöjligheter i medflera ochharännusamvaron vuxnarades,först sedankvinnorna,männen, i arbetsmarknaden tillskrevstätorter intesom den lilla familjensexklu-accepteratl tilltagandegrad.Medelklassen saknade realitet för dessainflyttadesatsar sivitet detnormala. hellerför-Intesomj sina barns utbildning, dess kvinnor svenskar.De hadeinte till- äldraparenresurseratt vid bli länmadevar attvanatill familjensbidrar försörjning. Denna storstadensmöjligheter,varataga tumanhandFåmänochhustrurhadenå-menfamilj blev mötesplatsför inflödet drabbades dessskuggsidor.nya en av gonsin tillbringat så mycken tid till-levnadssättvästliga och den lokala Många turkar sökteav sig tillsom under förstasin tid i Sveri-. sammanssomkulturensmotreaktionerpåVäst.De Sverigei mitten 1960-taletkom frånnya Det påfrestandeupplevelse.ge. var enförmöjligheterna periferinsmedelklass- landsbygdoch småstäderi den central- den giftaI mån kvinnor i hemlandetfamiljer dikteradesdock de anatoliskaprovinsenKonja. Mångaattav var hadeägnatsigåtstudierelleryrkesarbete,varberoende rika länder, världssyste- jordbrukare. familjerDerasav organi-av hadedekunnaträknavar medpraktisk hjälp1 centrala metropoler, deras kon- seradei patrilineärasläktgrupper.mets harDe medbarnochhushållsarbete,inte minstochjunkturer transnationellastrategier. sina irötter sunni-muslimsktradition. frånen denäldregenerationen. äldreDe togEfter uppgångsperiod köpkraft och Derasstarkaasiatiskafamilj bryteren av dessutommot för barnenstörre änvadansvarframgång den medelklassfamiljenär värderingar i urbaniseradeeuropeiskanya barnomsorgutanför släkt och familjenhållmånga såväl ekonomiskt samhällen.som kan sig.Därför hadevarkenmödrartahotadpolitiskt Eyrumlu 1993. dagI bor det traditionella turkiska eller fäder någonsin tidigare känt detmänniskorMen siginte barafrånrör bondefamiljeri Gårdstenoch Bis- totala föräldraansvara vidlådersom enlandsbygdentill städer demigrerar kopsgården,invandrartätaförorterutan till kämfamilj,v där föräldrar ochbarn heltärocksåtill andraländer och kontinenter. Göteborg. Om den svenskabonden utlämnadetill varandra.Invandrarfamiljen i Sverige ingår i upplevde spänningar och värdekon-5 kvinnornaFör medförde migra-dessasedanlängepågåendeglobala fa- flikter mellansinafamiljeideal5 och den tionen den abrupta och omska-mestmiljeomvandlingar och kriser.1 Migra- omgivandeverkligheten,hur laddatärdå kande förändringen till modersrollenomfattartionen både proletariserade inte mellan denmötet turkiska lands- de inte för.rustade klagadeDesom varfamiljer från landsbygden,etniskt och bygdsfarniljenochdet svenskasättet förloratdeatt över sällskapoch socialtattförföljdareligiöst nomader,urban levame- stöd uppfostran.i

delklass, familjer påverkats JonssonochKälvestensamt fallsom av noterar och medI parrelationenav träder iattidéer demokrati,i Väst; flerpartisystem, envist motstånd stadslivet. Dej förgrundenmot ochdetsaknasanhörigasomindividualism och frigörelse och träffade makar efterännuvars delarsom förett barnen,par ansvaret utmanasar-medlemmar decennieri Stockholm betraktadevis- betsdelningenmellan och hustru.. manför socialsig rättvisa,demokratioch/ telseni stadenrat nödtvungetbesök.j ett Skötsammasom svenskatvåförsörjarfamiljer
ellernationelltsjälvbestämmande. harDe hjärtatkvar i Västmanland,Små- fädermed sig barnen blir. tarsom anlandellerSiljanstrakten faroch dit fortså också provokation. Många invand-enoch kulturellMigration identitet de har möjlighet därtill. harBarnen randeen medelklassmänhar haft förhopp-
Det harvarit minf avsikt inledningsvis sinabästa landetochvänner inteiatt ningar kunnastan. användasig sinattom avinplacera såväll invandrar- den Redani majbörjarbusslasterfrånSverigesom kompetensochyrkeserfarenheti detnyasvenskafamiljen i denglobalamoderni- rulla till Kulu- ochväg Konya-att landet. detMen svenskaarbetslivetharseringsprocessen.Både invandrar- och området.Mångaturkarsårliga varkensommar- sig elleröppnat verkat för attmajoritetssamhälletsmedlemmar till detgamlahemlandetblir åter-gen- resa underlätta välmeriteradeen utlänningarsförändringar.omgår bearbetarDe komst till elleryttre sökandeefterett omställning till våra arbetsorganisa-en ur-och ställningtill erfarenheter. sprunglig identitet.tar Deras längre,ärnya tioner. Med förlustenresa faderns yrkeavdentrettioFör sedanbeskrevGustav går markeradeöver kultur- förlorarmer hela familjen sin position i
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inleddekongressutskott,införträddenödvänd-logik.sociala Det ettnadensrespektdessdenochsamhället något varav första handihonmedhon sägaställningavskaffa attattiransk igtåtnjutit.tidigare En sommedlemmar mannensatt
dotter,hustru,"mor,grund- kom syster,överhuvud.Fadernfamiljensvadbarn somförmedlarAssadi varlärare 1990

medborgareamerikanskkvinnaintressegemenskap,familjensbulten i somskolan:iberättar - familjs och mittminmigjagmed- bryrövrigadessbestämdeden överofficer omhöginte längrePappaår somsomen- bliFör1993.DNhälsalands 29.9frihet.begränsadederas attochlemmarorder.ger sigtill sinaköns-honbekännertrovärdigköntvåförekomstenocksågeneraldirektör, Menlängreinte avPappaär en- familjemedlem.relationerbundnafria indi-marknadensmedrimmadeilla somdörrenvidblir hämtad enavsom våraallaharnågotviTillurmodigbildade gemensamttrotskönvid.Tvåchaufför. gemen-en
ochvillkor.yrkenolikajämsidesförnyelse.släktetskringinte skapuniversitets-längrePappaär en- styckentillägnatlångahar iSvenskarförmyndarskapmedNej.respekt. upp-åtnjuterlektor att mannenssom detpåTronmodernasigarbets-könsbundnaden mo-hävdes,blev normer.mäktigaochståtliga...Denna man... och harberättigatnågotdernareformer.politiska gott,förmåldelningenoch somblondframför ettsitter manenungnu allt vadlagtlockdet övervaritbygg-äktenskapslagstiftning1920-talets somordetiuttala uförsöker lära sig att självförebråelserochvårahararbetsdelning;komplementärde gettele- upp,andradehör hurhund och han en anpassningfamiljensalltnekanden,kärlek.för Par-honför lön,arbetarhan somfnissar honom.verna har kostatkrafterfriamarknadenstillfickoch hustru sär-relationenförsiglättareefterhandvisar endetNär man konstruktio-socialablirDärför vårafamiljenvilkenaxeldenställningundergrävs oss.arbete,finnahustrun somatt mindre modernaandraifamiljenmellanbandenmedanvilar, ner avytterligare. Han gene-ställning är vuxnamannens och negativa.nedsättandeoftakulturerideologiskaignorerades.Dettarationerfamiljenförbinderdenlängreinte som schablonerocksågäller våraDetidag. omförtigandepågåränutanför.samhälletmed

invandrarfamiljer.kom-1960-taletinnantilldröjdeDetifrågasättaiblirDessutom männen framtidbarnbarnsoch ärbarnsVåraoch hustrumellanplementaritetenåtnjöthemlandsittfadersroll.gamla I mansin i världenbarnandratill hurkoppladdendåblev näraallvar.ifrågasatt Förstblevupprätthöllfäder. Deauktoritetde som längdenikommer inteVidet.haruppfattad attfamiljenmodernasamling ensomIdisciplin och gränser.satte en etniskt homogenaskydda ikunnaharoch hustrutvåförsörjarfamilj. Man ossföräldraskapBjörn-moderntstudierav trycket frånfrånmedelklassghettonuppgifter.förprincipidiffusadenforskarna sammaberg ansvar1992 nutar upp Mittslumfamiljer. ärkonjden ytterst attvisasigskulledet temaDockegentligenVad förväntas attfadersrollen. av och intressege-global ödes-ihåll- levermindrehustru,ochaxeln, enfar varmanen menskap.med.räknat Sepa-tidigarefast än man
tillupphovoch skilsmässorModemiseringens rationer gav

ensamför-medbarnfamiljeformer:konfliktdimensioner nya
Referenser:föräldrarochsårboendemedbarnåldrar,modernadetglömmabör inteMan att barani visste.föräldrar. Omomgifta Assadi,Mina 1990:och dettraditionenkonflikt tillstod i

globala refererat Moulai denförändras skriverFamiljer Iranskabampro- avnatio-barsmodernagamla.Det upp av ochdött-landsbygdensivilken söner 1993.stridimarknaden, cessochnalstaten mot Detutkomstmöjligheterisöker stan.partiku-lokalaoch rari detbegränsningarna
differentiering red. EuropeanUlla 1992:strukturell Björnberg,handlarimoderna ensåg omtill detAnhängarnalära. TransactionPub-themedlemskapssystem. 19905.marknads-och Parentshotochsläktenblodsbandenbygden, ett Jersey.bygger Brunswick, NewmarknadsrelationerMedan lishers,Newellernationensochuniversellareglermot friakontrakt,och äravtal attparternaintressen.övergripandemarknadens

siggrundarintressen,hävdasina Nyheter 1993-09-29.sigbekände egna DagenssocialisterochliberalerBåde
kollektiv in-medlemskapssystemfientligamålpolitiskatill motvarsom identi- odds. Oxfordtressegemenskap, Carl 1980: AtDegler,gemensambegränsningar. enochtraditionella band
bundenhet.ochlojalitet York.inbördes NewUniversity Press,frihetindividens tet,värnadeLiberalerna om medlikhetfamiljeniharDet attsagtsSocialistemafamiljelojaliteter.gentemot Familjer ireligiösaochetniciteten Eyrumlu, 1 993:nationen, Reza runtomtros-familjenbörjan benägnatill att seenvar socio-antiindividua- arbete,undergrundensamfund,i världen. Manusärtillochkälla eninstitutionborgerligsomen GöteborgsvidDegler, 1980. Inominstitution institutionenlistisk logiskaalltpekadeBådaklassexploatering.

efterochfrånfamiljen universitet.envartarpåtving- manuthärda;fåttmänniskortvång
efter be-ochtillochförmåga enbe- varde gerfamiljersintresse,äktenskapiade Kälvesten,Anna-Degler ochmarknaden. Gustavickehov. Så Jonsson,me-ingen-demtvånggentemot somsuttnas stoclebolmspojkar.sek-underdetvå Lisa 1964: 222familjen senastefrigörelse. atttalade narägde.ting De om tillalternativetkändabästdetlernavaritnordiskadebakomVärderingarna An/eomstziden,1986:Nyberg, Evapopularitet.dessindividualism.Därav eninternatio-harfamiljerättländernas en första tidinvandraøfamiljers istudieadvokaten,professionelladenNär avindividcentrering. Denstarknellt sett landsting,Om-StockholmslänsRodharn Sverige.Hillarypresidentfruntillikaindividualisera-ekonomisktsocialtoch Stockholm.sorgsnämndenseptember1993denClinton, 23 upp-mark-uppkommitharfamiljende ur
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HåkanssonGöran

KONVENTIONFN:S OM

RÄTTIGHETERBARNETS
milstolpe för mänskliga rättigheterny-

expeditionschef förri socialdeparte- käntsangelägen.Aldrig har vårdnadshavare fullgörSom såmånga dåde sitt ansvar
har inför denna länderjag nöjet tala snabbtanslutit sig till kon- för barnetsuppfostranoch skall säker-mentet att en

församling därför jag har vention mänskligarättigheter, ställa utvecklingen institutioner, in-närmast 154att om av
deltagiti utarbetandet kon- länder fni har anslutitsig. förGeneve rättningarochtjänster vård barn.av av

rättigheter ochventionen barnets Konventionenkombinerarmedbor- skallStaterna vidarevidta allalämp-om
lett densedan i Sverige gerliga och politiskaarbetsgrupp rättigheter och ligaåtgärderför säkerställa barntillatt attsom
vår till hur ekonomiska,socialaoch kulturella förvärvsarbetandeföräldrar harFN rät- rättavgett rapport om att

barnkonventionen.efterlever tigheter, den innehållerskyddsbestäm- den barnomsorgåtnjuta de be-ärsom
Rubriken anförandedetta melserför bam och särskildabestäm-till rättigadetill.är

konvention barnetsrättigheter melser barn. Bl fastställdDen till dagis alltsåFNzs rätten ärutsattaom om grupperav a
milstolpeför mänskligarättigheter. kan allomfattandeden internationellt.sägas mestny vara av-

emellertid bara konventionerna mänskligaKonventionen inte rättig- det gäller frågorsådanaär När Mrom som
milstolpe heter.för mänskligarättigheter Sokalskibetecknat oberörbaraharnyen som

också milstolpe det gäller byger huvudprindper, för förstaDen några i internationellnär gångenutan atten en
konventioninternationelli barnetsbästa; föräldrarnas konvention förbudkommit ingarantera statens,en ett mot-

familjen stöd och hjälp och samhällets, skallbästa vägledandevid allabeslut kvinnlig omskärelse.vara
familjen.för något berörbarn. Artikel punkt förbindersätt 24 3 näm-statens,ansvar som

Redani inledningen till barn höraskonventio- och barnetsåsikter ligen avskaffamåste traditionellastaternaatt-
familjen, dengrund-sägs såsom respekteras. sedvänjor förskadliga barnshälsa.ärattnen som

läggandeenheten i samhälletoch den internationellsolidaritet. protokollet från förhandlingarna iAv-
naturliga förmiljön alla dessmedlem- framgårsitt den sistnämnda klart dennaPå prin- Geneve artikelsätt är att

och särskilt för barnetsutveckling cipen helt inslag i mänskliga bl.a. sikte justkvinnlig otnskärelse.ett nytt tarmars
välfärd, bör skyddoch nödvändigt rättighetersammanhang. Westerberghar barnBengt nämntges
bistånd den till fullooch så kan Tiden medger med handikapp.inte jag just degår Det ärtaatt att en av

samhället.sitt isig enskilda artiklar konventionenlyftersärskilt reglerar fram.ansvar som gruppersom
Varför särskild konvention familjen barnet. betonaroch Konventionen i artikel just23statensen om motansvar
barnetsrättigheter Sokalskiharjust särskilda för dessaMr anslutning till vad bam.I Bengt Wester- staternas ansvar

de andra konventionerna berg och Sokalski bl.a. Avslutningsvisskullenämnt jagvilja anslutaMr nämntom om
mänskligarättigheter.Räckteinte det ställning i familjen kan mig till vad Sokalski farnil-jag Mr sagtpappornas om

det emellertid oftaNu så emellertid jemedlemmarnasär inte underlåta individuella rättig-nämnaatt attman
glömmer mänskligarättigheter artikel skall heter. Barnkonventionenshuvudidé18 säger göra äratt attstaternaavser som

barn. blir ocksåockså lätt glömdai förBarn sitt bästa säkerställaerkännandet just lyfta fram barnet individatt att som en
politiska sammanhang. inte såDe föräldrarna med mänskligaprincipen båda har rättigheterochmedär attav egna

för politiska beslutsfat-intressanta de för barnets till respekt. detDet ärju deträtt ärgemensamtansvar upp- som
harDe inte Som fostranochutveckling. lätt glömma.Och i och medrösträtt.tarna. ytter- att att man

skälförligare särskildkonventionkan respekterardeenskildaindividernainte säker alla i denJagären att statersom
alla begås familjenratificeratkonventionen ock-övergrepp inserhur radi-nämnas utgör ärmotsom gruppsom man

och barns situation ibarn många denna skyldigkal artikel respekteraoch stödjadenär.utsatta att
sammanhang. artikeln också skall individer diskuterarI isägs att staterna grupp av som4har uppenbart ocksåKonventionen dag,nämligenfamiljen.lämpligt bistånd till föräldrar ochge

13
160363ARK5



SylwanderLouise

SÄTT BEHOVBARNENS

CENTRUMI

varjefråga berörbarnenlig-för rättigheteri Snartaktivt verka barnsinnebärbarnkonvention ingetFN:s sagt som
ungdomarkan alltså angelä-ochmed intentioner.Dethet konventionensförepok arbetetmindre iän varaen sen ny

för Barnombudsmannen.genhet Där-fårförsäkran inteförstavillkor.barnens Det gången ärär stannasomen
för ombudsman-för det nödvändigtskall blirprinciperkonventionensformulerasibarnens rättigheter papperet,ettegna

övergripande.arbetadagliga Det inne-för detfungerainternationellt bindande avtal. rättesnörenKon- attnensom
myndighetenbland harbär intevälfärdsnationsamhällslivetocksåivärldssamfundetsuttryckerventionen annatatten

tillsynsansvar andranågotvår.ochsamladebarnsyn gentemotett somgeross gemen-
medbarnfrågonjagmyndighetersarbetefinns i Sverigedet första detFör ävenspråk och strävansamt gemensamen

befogenheterrättsligahar inte någralever under svårabarnde mångagäller för alla länder, attäven somomsom
enskildaför och i ärenden.förhållanden, de Iförutsättning-ekonomiska och sociala är utsattat.ex. agera ar-som ;ändå följabetsmetodenföräldrar ingårochbarntillsexuellavarierar. övergrepp att upparna

kommeriaktuellafall därbarns klämpsykosoci-missbruks-eller andra rättmedfundamentKonventionens är tre- i
fästereftersomde min uppmärksamhetdetandra konven-svårigheter.ala Förutveckling; ärtill liv ochdelat:barnetsrätt

kräver för-i samhälletbristerutformad denställerhögretionentrygghetochskyddbarnets till somrätt gattsamt
ändringar.förhållandevisresurstarkakravoch den isinmeningbarnetsrätt säga stater.att sövergripandeoch inne-för barngenerellainsatser Ett angreppssättDerasrespekterad. å

5försöker koncentreraarbetetambitiösa bär jagförväntasungdomarbarnhargrundtankeEn attär mervaraatt samma
samhällsstrukturer,granskahurmed. tillfattiga mäktarvadmänniskovärde än attstateratt isom vuxna men Iförhållerlagstiftning och praxis tillsigstöd förbehöver särskiltbarnen att

funktionBamombudsmannens rättighetenjagungdomars villbarnsochdet. Skäletkommai åtnjutande är attav itill samhälletorganiserasbidraSverigeettsäkertvetvarochdärför Sommångaavmakt i samhälletbarnsaknar att etter iochbarns ungdomarssådantkon-drivande ländernabakom sättdesjälvahävdasinaintressen,har attsvårtatt av
itill och respekterasförsta intressendetillkomst ochventionenssärskilt debarn sårbara, när är tasär varaett avsamtatt

samhället.Det gällersåvälolika nivåeri idenkanskrivaunderden.Innehållet konventionen Man sägaatti måstesmå. att
ifamiljen ochnärmiljön samhälletisvenskaBarnombudsmannenbarnharalltsåtolkas bakgrund är somett re-mot attav

vilja låg ipolitiskasultatspecifikarättigheter ska visassär- stort.somsammaavsom ivårt samhällesFamiljenarbetetmed ärbakom det svenska FN:sunderstrykasskild respekt. börDet ett avatt
grundläggandeelement.Den grundentillfälletvill ärbamkonventionJagbarnet bestämdtalar ikonventionen passaom

organisationoch flertaletför socialaBarnombuds- vårordnågravarjeform, rättigheternatillkommer sägadvs att om .ibyggersamhällssektorer männis-samtidigtfunktion ochräckerintemedenskiltbarn.Det göra attatt ge ermannens
familjer. gällerintei minstkor lever Detfamiljeår.infallsvinkelmin FNzsuppfattning vad barn isig störstaomen

desamhällets Fördenlag reglerarEnligt Bamom-barnsbehöver. varjeallmänhet Det är omsorg om unga.som
fundamentalfamiljen bety-barnenuppgiftenverksamhet ärbudsmannensenskilda fallet ska ärbehov i det avsom

åldrarna.långt i aktuelldelse Enochungdomarsrättig-tillvarabarnsenlighet med konventio-tillgodoses i upptaatt
förundersökning Institutet framtids-bevakaochsärskiltheterochintressenbestämmelser. att avnens

visar dagens gymnasisterstudierbarnkon-lever tillSverige FN:sinte baraKonventionen attär uppen ange-
listanfamiljenhögt viktigaårlig till regeringen övervention. sätterfattiga länder,den Ilägenhetför världens rapporten

livet.värdenidärredovisadeområden jagskajagför barnensvillkorrollspelar aktiv anseren
familjen och familjepoli-SåledesåtagandenaSverigeinte ärskrivaunderockså Sverige.i Genom att motsvararatt

Barnombudsmannenscentral förtikenmedoch kommaenligt konventioneninter-har Sverigegjortdokumentet ett
det självklartverksamhet migFör ärförslagtill förändringar.ochåtagande respekteranationellt attatt
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i barnombudsmannen Kommunernafokuserar ibarnens centrum och dessaska tillmätas betydelseiatt
roll familjen. barneti Synen ofrånkomligtDet kommunerna förhållandeär till ålderochmognad. klar-Isomen att

individ med har framåtgåtträtt hamnari för sådandiskus- betyderdet barnoch ungdomaregen egen centrum texten att
fortfarande deti Sverige alltförär sion. Det kommunerna har harär till successivtökat konkretmen rättsom ett

familjensbehovlikställsvanligt med för del samhällets inflytande levnadsvillkor.sinam överansvaret storen av egna
viljade och intressen. vill iJag verksamhetför barni ochungdomar. familjenDet galleriJag i samhälletvuxnas stort.som

lyfta fram barnensstället till integ-rätt önskar kommunpolitikerochtjänste- grundenhandlardet barnI haratt attom
åsikter dekommerritet och till kunde barnkonventionen tillmän integritet i hemmet.Föräld-egna rättsom ävense somen
barnkonvention.iuttryck FN:s möjlighet och användbartverktyg i kan självklart förfogainte sinaöverett rar

utformningen barn- och ungdoms- barnspersonliga friasakeroch tid. DetavBarnkonventionen: roll i Sverige insatserna. artikel och liggerI 3 innebär föräldrar4 inte intesynsätteten att
Sverigeför centralaprinciper finnsTre i uppmaningtill kvalitatitv ochekono- fostraska och vägledasinabarn.Det ären. ochartikel Artikel4 misk värdering12. 3 säger alla beslut fråga förhållningssätt,rör huratt av som ettz om om
bästaska vägledandeförbarnets alla barn förhållandei till i kon- bemöterbarnet visarespektochr vara normerna attman -i betyderåtgärder barn. Detrör ventionen. lyhördhet för barnetsviljaochönskemål.som att

behovdet barnets och intressen Som jag det har konventionenär takt med barnetlär sigI ochsom ser att prataj beslutska utgångspunkti skapatrör behov klart definierad klart uttrycka sin vilja ökar kravenvara som ett av en
barn. barnsyni varjekommunoch beskriv- hänsyntagandetill barnets åsikter.en egna

aktuellt exempel fråganEtt är ning hur kommunerna uppfyllakan Familjen består och barnom av av vuxna
kriminalisering innehav barnporr. rättigheternai konventionen kort och tillsammansdär allaska medochav avg vara
Förrnittkravpåförbudharprincipenom långsikt. diskussion° vadkonven-En bestämma.Med till inflytanderättenom

bästabarnets varit vägledande,d tionen konkret betyder barnens följer självfalletsätter också försv ansvaret att
till förebarnens skydd gårrätt behov föri kommunernasför- hålla familjens överenskommelser.Detvuxnas centrum

integritetbehov ändringsarbete. besparingarKravet gällerbarnenlikvälav somvuxna.i Artikel skavidta4 säger ställs medvetenoch kunskaps-att staterna mot en
Samhället ocb barnetslämpligatänkbara åtgärderför rättalla baserad barn och barns behov.att syn

konventionen.förverkliga detgällerNär Vilka behov väsentliga tillgodose, sin åsiktBarnets respekteradär rättatt att
ekonomiska,socialaoch kulturella vilka absolut gäller utanför familjen.går inte avkall frågorrät- på. även Igöraatt somN den ytterligaretigheter går Så- barnetDrastiskaoch de uppfattningoövertänktabesparings- interör ärett steg.; vuxnas

rättigheterska genomföradana beslutskulle motverkas. för automatiskt identisk med familjens.Särskilt destaterna
utnyttjandemed till det barnensbehov Föräldrarsoch barnsmed- och intres-är synsättyttersta av mestutsatta en. tillgängligaresurser. kommunalbarnsyn sammanfallernödvändig. intealltid dekanvetena sen t om-formulering tålDet konfliktär ståi medvarandra.en attsomN Familjen och barnets rättintefundera i tiderminst organi-över, valfrihetFamiljensökade kan i självaav

i sationsförändringaroch nedskärningar. familjAtt uppien ärsjälvklart föräldrarnasväxa verketbli frihet väljafören att
förhåller sig barnsfrämstaegentligen dagens våra rättigheter. haHur Att sinabarn, skolformden de vill: av attex.

I debattekonomiska till denna tillgångtill föräldrarcentrala sina ochbli seddoch barnenska Det åvilarsåvälföräld-
bekräftadbarnkonvention tillhör deprincip i grundläggandebe-FN:s Vad myndigheterna skapararna som att

i hoven.till det Föräldrarnas förmågabetyder tillgängliga för barnets åsikter,ävenyttersta att utrymmeav ge egna
förhållandevis kärlek och trygghet föri rikt land basenresurser värme, är de föräldrarnas.går med Detnär tvärsett

Vad människansSverige betyder det i tider utveckling. därförDet betyderär inte barnochungdomaralltidsom av att
krympande dessafrågor naturligt familjenFinns samhälletstöderresurser ska de vill i slutänden, deatt som men
överhuvudtaget och förmed i diskussionerna insatser barnenkanaliseras måste delaktigaiatt vara processen.

familjen,i högsta grad i praktiken derelevant viaFrågan är familjer med svårighetertenderarIgenom vuxna.
artikeleftersom avgörandeför barnkonventionbarn- lyfter4 Men FN:sär barnens perspektiv osynliggöras.att

framkonventionensreellaräckvidd. barnensroll samhälletArtikel i ochdärmed stödinsatserkoncentreras4 till de vuxna
familjenmed iinte godaavsikter den inte tidigarenöjersig ochderassätt behov, barnensät- i dessaett som trots att-

skett.hur barnen därfokus verkligenhar Det barnetsjälv-det. familjerharär synsätt längtanefterettter storen envuxen
klart del familjenartikeln riktigt samtidigtDet intres- ärgör lyssnartill vad de behöveroch harsom en av men som
respekterasochutmanande denutformats självständigindivid varit medär någon del ochattsant som en tarom, som avI med till respektförDet förutsätter sina åsikterrätt respekterarderasupplevelser.öp-attnorm. egnasomen en

penochintensivdebattkommertillstånd och behov. Familjensintressen inteär Barns sin meninggällerrätt sägaatt, alltid baradeden innebörden. intressen.närmare också, jag tidigare samhälletivuxnasom som sa,
det generell förEn utgångspunkt ökatBarnombuds-Jag Kommunerna sig iägnarsomser en av stort. stor

hänsynstagandefrämstauppgifter tilldriva barns åsikter utsträckning barn- och ungdoms-attmannens egna
finnskonkreta hämtaden uttolkningen i barn-barn- former.i skilda deMenatt enav annan av omsorg unga

och konventionens grundläggandekonventionen bidratill debatt princi- saknari princip inflytande besluten.överen om
per. finnsprinciper bör Den i artikel ochinnebärdess 12 De har inte och inga särskildarösträttattsom vara en ange-

för alla barnskaha framförai land. sinaåsikterlägenhet vårt rätt företrädarei politiken. ochBarn-att ung-
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lochlämpligsammansättningkompetenskämpamed.ofta utifrån dedomsfrågor alltför turen attses
ochsocionomer psykologer.jurister,nybliv-ochvilka Bådenyblivnaintressen, avt.ex. mammorornsorgs-vuxnas
mindreföredrar ellerAndrautvecklabehöverstödformer Självklartsigbehöva mer genom-att sun-pappornavuxnaanser

denförändringargripandeförefal-föräldrarföräldraroller.da Ungadetviktigt, särskilt barnen små,när ärär av nuvaran-
domstolar.ordningenidesigtill den sit-ler haoch synpunk- svårtbarnens behov att nyaanpassaegnamen

behov skafinns utgångs-det Barnensuation uppkommerutgångspunkten. närmåste varaettsomter vara
familjetvister.för lösningenpunktenbehövertill.litet liv hänsyn De avnytt att ta

bliföräldrar punkten detStötta den här gårfamiljbilda Påvaddet innebär göralärasigatt attatt . förförändringar inom detfamiljoch till sin ävensjälvklaraBarnens rätt ramenpappamamma
nuvarande ordningen. Den grundläg-samhälletsfår dock skymmaintesärskildafrågaförBarnombudsmannens ansvar

barnensinformationengande behovsjälvafall familjeniför ingripai defamiljerna. omfamiljeåret splittradeblir de att ver-
själva.hämtahosbarnen Såledesfinnsbehovblir hot barnetsketsiffra attEnligt aktuell upplever 43 000 motett aven beredasregelmässigt möj-barnensmåsteskyddtrygghet och Enövergrepp.separation.Vibarnvarje motvet att enen i denhärsinmeninghur lighetfokuseras ocksåfråga behöver sägaärkaotisk upple- att typenochseparation svårär somen Är för för självamål. de deltamed småupprätthållaskunnakontaktenska attkäntför barn. ocksåvelsei sig Det är avett

bedömasinhämtasoch andrafår den ilängefamiljehem barnetsvistatstillalltför splittringar ledermånga ett somattatt Även sammanhangi dessaformer. måstemeddenbarnenförlorar kontakten ena skabehov medtala barnenBarnens börja intevaraföräldern, oftast Och omvuxnaäven -ompappan. barnenbraför fårocksåutgångpunkten dem.Det ärupphör blir den ikontakten inte helt som
föräldrarnaförgodtagbart intekartläggningtillmycketfall sporadiskochlämnar Det måste är ansesmånga -ensomnu oftaför fallet.i dagallt ärtvärtomdenkunskapsläget.aktuella Harönskaför barnen. mig deti övrigt För somäratt av

detbehövseller någotkunskapsärskilt fokusera bar- ärdet naturligt att som familjentillBarnens rättanledningDärefterfinnsdetsaknassituation. somnens måletärharsamhälletsstödinsatserfamilj består intesvenskaDagens överatt omse
konsekventlyfta framdettanybliv- sättutformningen. AttFårlängrenödvändigtvis denrätta t exmamma,pappaav

intentioner innebärbarnkonventionensFinnsstödeti börjanföräldrardetsjälvaverket långradochbam.V1hari rimnaen
för verk-ställning barnetsbedrivamenings-förutsättningarforskaretalar detolikakonstellationer.Vissa synatt taatt

risk fördet ligger kom-förhål- ligheten.ivacklande Ifullasamarbetssamtalfarnil-tvåkärnsfamiljen,andra attenomom
konflikt med verklighetsbe-iskyddet kom-lagstadgadepassivt landen.jekretsar. betyder inte DetDet vuxnasmaavatt

beslut vadochskrivningarglädjandei munal familjerådgivninghur allt fler barnska ärväxer vuxnas omuppse
oviktigt i livet ochviktigt ochdåliga äröka påverkarkommunernasfamiljer. bör hursplittrade Snarare sommen

allssamhället. någotpraktiken Menverksamheteniför ekonomiunderlättaansträngningarna menaromatt
barnenuttalanden vårmedförändring ärock- diskussionernaföräldrar levatillsammans. ärMen I attsomatt om en

ovillkorligen barn-ochframtid måsteför juridiskahaklart sigfunnit detnödvändigt skilda detviktigtdeså ettattattsom
ungdomsperspektivoftafamiljesammanhangbehöverdet, stöd tvister ide ärmåste, genomsyravägar sam-om

heltbeslutsfattandepåhälletsmotsättningarför andraolöstaföräldraskap.Debat- uttryckupprätthållasitt ett annatatt
arbetedag. aldrigi Dethar ärföräldrarna.Sådana sättänfamiljebegreppet i själva mellanmåste ett somprocesserten om

helaklart, marken måste tidenblirfokuseradärför olyckligintensifieras.verketvidgasoch atten
lyckasEnda långmedan återerövras. sättetproblemoch intressendet definns anledning iDet attatt sam- vuxnas

framochrespekterabar-släppasiktslagsbihang.Det ärblirmanhanget i barnenspåminna rätt attettatt pappornaom
dem medåsikter, låtaknapptbarnensfrån- förekommermedkärnfamiljen ocksålyser sin att varanensegnaatt namn

delamakten.ochumgängestvister,vårdnads-ellerfall ialltför ofta, eller i är nämnsvart spar-varo
högtidliga invigningenhär denkända Såönskemålderasvärld. mindrebarns ärnärvarandei många än attsamt

farniljeår förtjänar detFN:sför domstolen.föräldraledighetenSnedfördelningen att upp-avav
familjentillgång till våraärfäder- översikt bör riktasKansketydliga språk. rätts-talarsitt Enär en avmot repas:

främsta Det gällerbåderättigheter.barnssambandfungera iförklaring-bristande sättnärvaro attapparatensen avnas
bor ihopoch ochdetVi redan närmed separationer. närlätttill de vid separationså pappaatt mammavetatt enarna

målsitt håll. Det jagde borföre- sätteroch dåpåtagligabrister. Dåhållet. sagda finnsglider helt och Deti väg varnu
familj barnensför detta eårfrämst är rättradikala Ettdetta bara kommer kravuppfattasska inte är grepp.attsom

såvälföräldrar, leverbådasina detillberör närförläggaallamålförfel. sådantFäder ärär öppnamännens att att somsom
efter separation.tillsammansfa-ochfamiljefrågortill särskildabarn-fortfarandened-harstörre ensomettta ansvar

särskildskulle hasamhällsstruk- miljedomstolar. Desjälvaärvda motstånd i

16



ÖrtendablClaes

SAMHÄLLETS YTTERSTA

FÖR BARNENANSVAR

beskrivadettavill kanbostad.hjärtan ingen DenSörgården haringetjobb ochvårai somsommamma
bild samhälletsförebyggande.förtjust Vårheltmorfar kanskeinteOch ärbildenframför avV1 gärna pappa,avossser försvarsinriktad. idå Förblirbarnskrik. attöverfunderarmamma närvibarn ansvartvå över

socialBismarcksandavärja mot orodentänker osslivsmiljö.familjen I osssom gäller alla barn försvarsmurarAnsvaret behövabyggaskulle dåochvälnärt Ibarnet varmt.tryggt,som samhället.modernai detriskernabildenbyggaVi kan intei motmålning stårCarl Larssons ansvars-avmamma handlar någotdetSjälv jagkring läsebokensförhållandenför barnñnnsdärutanför att omköket någon- trorpappa finnsfundamentalt. detAttBack basicsidealfarrliljen. imodellOch enbland björkstammar.vita to meraavstans gemenskapsamhällenibyggaglädjeiavjohnöversättning MayorsSverige attkan barnetfrån den basen enettatt -tror allrafrämst.villkorbarnensochdär sättstill Idyllienvision återgångenutvecklingsmöjlig-med attliv voreav -storagott
osannolikförirra sig i tavlan ärheter. ensom verklighetochIdealskönmålning.SåmångaendimensionellfannsfolkskolanläsebokförminI en

förebyggandefinns ocksåderas Detupplevaden. Ochfår aldrigbarn santocharbetadei hemmet enmammasom kannaturligtvisViskullebli insatserföräldrarsochderas göra.tillvaroanställd. att ansejordbrukareeller -somvar -pappa farsor ochskallföräldrarfannsdet inteomöjligganskaoch sombåde ett att varaär omNumera yr-mamma pappa det inte.mångautanför stan. Men ärocksåför barnenjobbarkesverksamma. morsorFast ytterstaansvarmamma för-klokskapmänniskasOchfamiljensbetalt.Ochochharhalvtid ungensämre ram.pappa frustra-nyfikenhet,iblanddunklasfår inteOch detstadförbilpendlartill i avbygget ansvaret pen-varaenannanen ochstarköl.och tristess,brassilskation,handlarinte baraningmaskins.Detochtraktamentenlönenmed omdrygautatt för hårtfritidsverksamheten barnIdagdetOch ärnödtorftiga försörjningen.denhusvagn.veckani familjensibor
Vlbräckligaekonomin.pressad dendetillfår heller inte begränsasfrån folksko-familjebilden avNog är ansvaret

detta iresultatenriskerarfödelse,kringformaliteternajuridiska senareatt avgrund seläsebok ståpå.bra Ilans vartatten socialaproblem.tilltagandeformvårdnadsan-föräldraskapsbestämning,dagis.finns fritids ochdet också avfall om hårtbarnOch någradelak- ärsamhälletOckså måste utsatta.barnavårdscentralenstöttar varaOm svar.upp- föräldrarsiför mångakärleksfullastödet barns Många, växertigt i detvaccinationsskyd- uppoch tillväxten attser vill ibland inteOmgivningenmissbruk.lyckliga uppväxt.lekplatsenskyd-komplett. Omblirdet
samhälletvill heller inteIblanddetta.samhälletmed desskomplexaDetglas-och nallarnasfarliga bilar sedasmot vill alltidMissbrukarvården intedetta.socialamedfamiljebildningar,komplexafastsydda.ordentligt seärögon

barnpsykiatrin.hellerOch intedetta.ekonomiskvåldochspänningar,barndet finns många otrygg- seMen vars föralltid bra sinainteFöräldrarlivsmiljöskyddad ärochhet ingenmodell. är egnaefterbyggd tryggäruppväxt annan oerhörd loja-kännerbarnbarn,för barnenSamhällsansvaretför någon.utmärkt ha enflesta det menallra gårdeFör att en försummar,miss-denlitetleverifrån väldigt många ävenmåsteutgåhårdare motdetsliter somensamförälder.Men att
hemskahandlar eller begår övergrepp.förstahandsansvaretOchutsatthet.samhälleti attden ansvarettar omsom förblygssamhälletochUtanförför stårtillföräldrarnainte räckerhos attinspirerar attoch så geinte stöttar att pappan för föräldrarnasEller tvekaringripa.skydd. kan intetillräckligt Jag attOch kan atttroockså varatar mammaansvar. barnets.Ochviktigarekänns närförproblem änrättskall barnetsväntaOch ochkan attoch 18.17 pappavarapappa för ochiblanddetingriper görsamhällsansvar.Detdefiniera senttonåringarkan haskilts åt, sam-ettsommamma sönderdethårdhänt riverochalla barn såhälleliga tunnaattgraviditeten miss-långt innan ansvaretavsergör, ens föräldrar detmedsamlivsamhälls- ävenför stödja nätkräver insatser somingaOch tjänar att avtänktes. pengar.pappa för byggasigbehöveralla barnetochi småttsåutvecklingen attkommande utsattaför den attlivrädd stortOch ärpappa framtid.acceptabla.villkor blirbarnsOchlitenvarelse.till liten, enbindningen en
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Andra i perfekt ordning olika familjetyperväxer där barns iblanddärtill plågade minnenfrånkrigupp upp- av
ochmedföräldrarsomärsamhällets växtförhållandenändåskall goda. och Ochstöt- måste ochtortyr. accepteravara
tepelare. bakomMen denstängda helgåker denVarannan stödjademi anpassningensvåra förytter- enungmanmo-
dörrenhärskariblandden pedago- torcykel från stad västkustentill den andra generationen invandraresvarta en en -giken.Den för all tid skall indivi- stad föröstkusten träffa dotter. invandrarfamiljenssin barn. De skallsom att som
den skriaeftererkännandeochibland och har aldrig bottMamman hitta i ofta misstänksamtatt pappan acceptans ett
straffasigsjälv och omgivningenför de ihopochharinget ochmissunnsamtsvensktsamhälle årgemensamt,menmor- av
illdåd begåtts uppfostransi ställer liksom socialtjänsten, 1994.som namn. mor upp,

Det jobbär svårt samhäl- för motorcyklisten skall kunna Och den heligafamiljenmåsteett att attvara vara se
representanterlets för barnetsskydd.Vi levande,närvarande fun- denockså i ensamståendeen attpappa ge mammans

avlönar det ganskadåligt och det dament dotternstrygghet all tid. kampför drägligtillvaroi bristger trotsen
ingen måttligt med utbild-rätt Och i jobb,stadlångt i och brist ochbrist kraftstatus, snönen pengarupp att
ning, snålt med forskning och utvärde- kylan försöker socialsekreterareskapa klara barnensuppväxt.
ring arbetaifrån och till entusiasmhos finniga familjenlé-åringar, Bilden föremålär föratt snara avsom som
hårdhänt kritik det begåsfel i de gjort tjejkompisen med särskildanär barn, och aldrigvåra kan bliomsorgernu en
ömtåligaawägningarna. måste viktig bit tillsinaliv i meninggodbild inte detge etten av sann om ser

mystiskt inrymt innanför öde flyktingfamiljentjej- skakandeväsen som somBeskriv mångfalden kompisensalltmersvårknäppta införkappa. avvisning genomlever.står Miss-
har familjeår.Så FN Och bör fråga GärdetPå i Stockholmbor full fruktantrodd, uppgivenoch inföross enpappa av

vad kanvilja meddet.Vad kan flickamed dotter till hansförra det skallkomma i ursprungslandet.göra ären som som
det Och kloka politiker kan säkert fru förstai hennes äktenskap. familjeår kan bildenDom har denI FN:s inteav

dettameddensäga entusiasm detdi- det väldigt fint ihop flickan träffaroch färgrepro-undanskymmas. vackraDensom
rekta samhällsbyggaransvaret fleraMitt varje vecka familjen folkskolansgånger sin i duktionen frånger. mamma av
lilla frånbidrag den byråkratens hennes relationtillsammansmedden blir diskriminerandeläsebok i 1990-uppsatte nya
utkikspunkt kan detta: uppgiftär barn. verklighet.En talets Familjeårkan det baravara nyemannens

beskrivafamiljeverkligheten alla Och bli mångfalden,så måste vårainvandrare känneratt att se om sersom sam-
denochförstården. bild prägla delar den familjebilden,En svenska kluv- hörighetenoch beredda leva tillärser att attav upp
människorsnäthinna den dubblamånga i sin kulturella hemvist ochär detav na ansvaret.gemensamma



Ulla Bjömberg

SVENSK FAMILJEPOLITIK I

EUROPEISK BELYSNING

ensamstående mödrar i Europaettom—
omvandlingi

Ensamståendemödrar med barn det intebarafattigdomenochMen Polenär allaär I 198817,6%en tvar ex av
samtligaländer flyttningströmmarväxande i i farnil-bidrar till barnfamiljerEuro- ensamståendemödrar Lesgrupp som

främstaanledningentill dettaDen jesplittringar. fall femme:vissa kan Pologne.är I påståattpa. man en
skilsmässornaökar i allaländer.Vis- splittring familjer ledi ekono- Rysslandsaknar generellstati-Föräratt ettav en

ökar andelenbarn föddaockså miskserligen strategi billig arbetskraft. stik. slumpmässigturval barn-En I 600att ett av
äktenskap, ide flestafall regis- del industrialiseringsprojektlockar familjer ordes inför under-utom men stora som en

modem fadern.dessa både och manlig arbetskraft arbetar sökning föräldrar, barnoch förvärvs-treras av utom-som av
lands och skickar hem till sina arbete ensamståendemödrar.20%pengar var

Familjemönster omvandlingi familj Kvinnor ochbarn blir kvar Urvaletsom kanbetraktas representativter. som
för familjen den för- hemma föri sociala utnyttjas andraindustriella för den europeiskadelen Ryssland.Intresset av

ändringsprocesseni och världen projekt till mycket lågai löner. Endast deEuropa ensamståendemödrar-3% av
harökatövrigt underdet decen-i Hur många ensamståendemödrar samboendemedsenaste partner.navar en

föruttryck detta har finnsdeti olikaniet. Ett länderiFN Dennaär Europaatt
Familjepolitik ochproklameratår till enklafrågaDet internati- inte enkel be-1994 är attsom synes

mödraronellafamiljeåret. Syftetmed eftersomdet jämföradetinter- desvårtär attsvara, ensamma
nationellafamiljeåret offentliga siffror finnsländer- tillgängliga.iär jämförelseframgårinternationellIatt man som atten

världenskallfästauppmärksamheten sammanhängermed definitio-nai Detta finnsdet statushierarkiblandatt en ensam-
familjebildning och familjestruk- ensamstående skiljerhur sig ståendemödrar inte baseras derasnen av mor som

förändrasoch försöka finna olika väsentligapunkter olika länderi ochvid utbildning, yrke eller sociala iturer ursprung
tillvägagångssätt stärka familjeban- olikatidpunkter. Oftast räknar första hand hur de har blivitatt mansom utan

orolig för den ensamståendededen. socialastabi- mödrarMan är mödrar,dvsi derasrelationtillsomensamma ensamma
och välfärdindividernas har juridisk vårdnad. innebär deliteten i Det barnets fader och äktenskap. Högstattsam-

farniljestrukturemaförändras. mödrar giftahället intenär år är därefterrankade änkorna, kommerdeärsom men sam-
Utvecklingen boenderäknasi helavärldenhar ensamståendemöd- samboende,sedande övergivna möd-stora som

Åkonsekvenserför familjeliv, eller andrasidan dettainte vanligtär frånskilda, deseparerade,derar.snarare, rama, som
möjligheterna levafamiljeliv. deFattig- i Nordiska länderna. aldrigsambottmedfadern slutligenatt som samt

i tredjedomen världen, krigen och de Sverigeräknasde mödrar borI i bottenkommerde intevill ellerkansom som
omfattande flykting- och migrations- medsinabarn ensamstå- fadern till barnet/ensamma som namnetuppge

utbredningen endemödrar. den svenskaFolk- ochAIDS Iströmmarna barnen.samt av
upphov till starka upplösnings- bostadsräkningen beräknadesandelen Överlag detvisar sig änkor ochger att

inom familjerna. ensamstående medtendenser mödrar barnEnsamstå- 0-17 barn till änkor har bättre ekonomisken
mödrar tillende majoritet i åruppgå alla barnhushållmånga 19%utgör frånskildasituation mödrarochderasänen av

ländernai tredjevärlden.Bandenmel- Andelen fäder 2,7%.1990. bam ogifta mödrar, eftersom deensamma varav samt
generationernaförsvagaslan Västtyskland andelenl ofta fårhar särskilda pensioner, elleragenom var en-

samståendeomflyttningar, också mödrarmedhemmavarande speciellabarnbidrag. det ocksåSå iärmen genom nya
oftastvärderingar.Familjerna den barn hänsyntill ålderutanär 1991 %17,4 Sverigemed barnpensionen. Mödrarso-

Östtysklandförsäkring hartillgång ochi andelenciala till, 23%1991. kan eller villintesomman var namnetsom uppge
inte finnsdet pensioner, social- Microcensuszablen 1991.när far får bidragsförskott.barnets ingetvon

försäkringar och arbetslöshetsförsäk- Siffrorna i England och i13% samtliga länder mödrar i sinI ärvar
det finnsringar. inte sjukvård och Frankrike theNär % Women European11 ekonomiska beroende flerasituation av

Commu lb 9921 frånolika inkomstkällor, till skillnadomsorg.annan
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framhävaforskningenvelat deför mödrar i de deharfåtal problemensamståendefader. Endast kan Ett po-ett ensamma
aspekterna ensamståendemöd-familjepolitiskt stöd sitivaflestaländerleva inkomst. relativasin Den är att avegen

framhållithargrundläg- situation.Tförsäkringfrån baserasbetydelsen inkomst arbeteär attex manrarseget somav
rikaremödrar har socialtOftast handlar detföremellertid och avgörande hur gandeprincip.störst ensammaom

nätverk. forskning viktig,ofta kombination Dennasocialförsäkringoch i äroch barnens sigmödrarnas situation menter
loppet ocksåviktigtdetta det långa detprekärai imedbehovsprövning.Det ärekonomiskt. att
problematiskasituationdenstuderar pekaframgår tydligtinternationellundersökning närEn somman en-ettav

befinnermödrardem sigsamståendemödrar. mångaMångaantal OECD-länder har visat är ensammaavatt en-
projekt,för- det internationellagifta varit jagfrånskilda och har Imödrar och Tysklandi USA i somsomsamma

botten forskaretillsammansmed fråndeltariindirekt makensarbete,disponibel säkradeligger i vad gäller in- amen
ÖstraRyssland, Tysklandkvalificera för Polen, ochsigsjälvakunnatkomst jämförelsemedfamiljer med har intei två

framkomTyskland,arbetslöshetellerförsäkratarbete.Vid mångaföräldrar hänsyn till Västraoch tagitnär attettman
känner ihänvisadetill socialbi- ensamstående mödrar sigblir desjukdomolikheter farniljemassammansättning.I

mycketmed begränsatförsörjning, dvs behovs- utlärnnade,drag för sinförstaundersökningenkom Norge ett s
omgivande samhälletfrån detham- stödunderstöd. kvinnorochFrankrike Mångaplats,Sverige andrapå prövat -

och dearbetsmarknaden socialadärför reglernacirklarförhållandetmel- i ondatredjeplatsi görmåttet att staten,nar
skaffa nätverken.de lyckasde förlorar stödlan ensamståendemödrars respektive att om

haroftast mycket depolskamödrarna brainkomster viss Av 53%parfamilj disponibla inkomst sig överenperers
familjenfrån ochstödlåg nivå. vänner. 35%capita. Wong 1993 avet

föräldrar.dem bor medsinaknutnaSocialförsäkringssystemen MenSvenskaensamståendemödrar kom- är egna
mödrarnaocksåarbetsgivar- det iyrkesverksamhetoch 36%internationelljämförelse tilltill i var av sommerupp en

täckande intervjustudien svarade de heltbild huravgifter.transfereringar ärhög inkomstnivå För attatt avenp g a
Rysslandutelämnade.olika ländermåste Idessa i 38%undersökningenligt svensk är1992 uppgersystem man avsom en Nmödrarnaensamstående dedetaljeradbild hur deha mycket ärekonomen uppgickBjörn Gustavsson attreg-aven 1av

ldet har.tillfreds med stödde Här detutformade ochlerna itill drygt inkomsten.Drygt 70% är40% systemen varomav
heltmödrarna saknadeförsäkring-betingelserundervilka 26%ensamståendemödrar i Sverigehar ettsomavsomav

hälftenstödjande nätverk. Mer änparfamiljer fallerjämfört medbidrag 22% ut. avarnaav
oftadesvarade kännersighur regler för mödrarnaproblemEttGustavsson 1993. är attannat

Tyskland sigfungerar. drygtsocialbidrag Ibehovsprövade uppgerensamma.
Ekonomiska stödsystem utlämnade ihelt jämförelsekanskeproblematiska inte 20%Det är varareg-

gifta.deför meddrygt 10% i12%lernai sig, västraför familjepe-svenskamodellen när gränsenDen att avutan vara
Tyskland.Tyskland, ibidrag lågt 14%berättigadtill östramödrarlitiskt stöd till ensamstående sätts att mot-

för- de svenskaensamståenderiskerastödinte Trotsvågarfrånskiljer väsentligapunktersig två attatttagarenav
ekonomiskmödrarna lever i bättreinnebärbidragen.lora Detandra länder i Bidrags-många Europa: t att enmanex

flertalet deensamståendeskullefrån tillfälligajobb situationänförskottet bak- avståroch barnomsorgen.Mot avattta som
ländernamödrarna i de andra visarstadig-byggahjälpagrund mödrar70-80%närmare att upp en meratt enav av

delstudienfråndensvenskaarbetsmarknaden. resultatentillvaranderelationtill underhåll frånberättigade attsom var
Sverigemödrarocksåi kännerflesta täckerde sigEftersomde bidrag inte mångafar internationellastudierbarnens enligt

fastkanskehar och pressade,levnadsomkostnadernaverkligaerhöll detta densvenskaåtgärdeninte är utsatta mer av
arbetssituation socialisolering.förstärka sinsin in-får behov änensamstående med mångamödrar bam avett attett avatt

frånundersökningBieback, 1981med lönearbete 1992. EnFörsäkringskassan komstbidragsförskott från av ensam-
nätverkståendemödrarssociala visardiskrimineringenförstärksHärigenommotsvarande kr månad och1.173 attper
harensamståendemödrar färrenågotsjälvförsörjande ochkvinnorframhålls mycketbarn,något somsom avsom ,imed sinamed kontakter nätverktill yrkeskarriärerfrån derasmöjligheterfrarnsynt. befriar mödrarna tätareDetta men

mödrar.livsloppet. sammanboendekonsekvenserför hela änuppslitandekonflikter medpengarom
harsvenskastudie mödrarnasminIf Tyskland,Rysslandochsin d Ipartner.

Social situation giftajämförts med mödrars.hälsa Stu-Polen i fleraandraländeri Europasamt
genomfördeshösten ba-dien,det ländervarit 1992,räkna Historiskt har i mångakan ensamståendemödrar somett en

individerurvalde sig 670ensamståendedär meddomstolens skam Iliknande de ett avatt mor. serarsystem varaen -
fädermödrar ochdag det inte 146flestaeuropeiskaländerihjälp kan utkräva det underhållsbidrag är varav ensam--

medbarn år. Deståendeförr, det 5skamde berättigade till. Detta sättärär runt ensam-mensamma somensom
mödrarna betydligtståendeolikakonfliktfyllt och stigmatiserande mångaemellertid är uppgermerett om-mer

oftare dekännersig dekän-Ensamståendeeller mindre subtila trötta,ständligtförfaringssätt det svenska. sätt.Iän attatt
deoftaotillräckliga och sju-utpekade sigföräldrar mödrar riskerar bli ärFrankrike attt att nergaranteras exensamma

fjärdedel hadedålighälsadem ipolitiskadebatten,vil- ka.syndabockariden Enminirniinkomst från vilket avstaten,en
de giftamed möd-exempel jämförelseobehagligt 17%tillskott till ketEngland på.innebär är avettatt staten ettger

Ojämlikheten Sverige,i 1988.stigrnatise-ambition dämpainkomster, åtminstonetills dessövriga I rarna.atten
huvudregeln vidSverige skils-hosoch utsattheten ensamståen- I ärbarnenfyllt ringenår.att tre
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delöperoch risker ham-samstående mödrar stora attföräldrarna behåller denmässa utsattameratt fattigdom.i Det innebärförsvår demarbetsmarknadenochi arbetslivet. naförhållervårdnaden.Hurgemensamma intebara ekonomiskkris iden-Sverige enligt densvenska utanI enär, endåmeddeömsesidigakontakternadetsig stu-
titetskris. Risken barnmångaärdien, arbetslösaoch i utbild- stor att12% 17%skilsmässanefter

harvaritDetta trend iöverges. Ryss-utanförning, dvs denreguljära29% enstudievisadedetsigmin 42%l varatt av land sedanslutet 80-talet.arbetsmarknaden.Tre gånger många avhade problem medmödrarna relatio-
de ensamstående arbetslösajim-den föräldern.till andre hade13% av varnerna Lángsiktiga konsekvenserfört medde gifta mödrama. de36%kontakt, hadeinga prob-ingen 40% avca omfattande forskningöversiktIensamståendemödrarna upplevde sinsiffra en avalls kanskeändåkan omlem en som- långsiktigakonsekvenserför barnarbetssituation jämfört med attavbetraktas imponerandehög i in- otryggsomsom med ensamståendemödrarväxagifta. giftade Skillnadernamellan20% uppternationell jämförelse. av

följande:konstateras Sedanbörjanoch fannsensamståendemödrar ocksåimödrarnamenade50%Drygt attav 80-talet har amerikanska undersök-de andraländerna de inte likabestod den föreproblemen i detta men varatt fattigdomningarvisat ochutsatthetii Sverige. attför förlitet barnen, storasomtogpartnern ansvar enförälderfamilj reproducerastill nästaDessaresultatkanjärnförasmedöstra erl hadeproblem med besökoch lika32%
och orsakernatill dettageneration ärTyskland de ensamståendedär att35%hade problem med olösta kon-många avE flera faktorer.resultatet samverkandemödrarna arbetslösaeller i omskol-är avmellan makarna.flikter Knappt 30%

l barn tillResultatvisargifta.ning de Keiser, t1993. att23% ex ensam-andra problem, olika mot avuppgav a syn ståendeföräldrar ifrån sig igör sämreResultatentyder debarnuppfostran. att ensam-
vilket främsthänger medskolanståendemödrarnas handikappstörsta sammandock konstateraärIntressant att att lärarnas och värdering dessaarbetsmarknadeninte moderskapeti syn avärhadeproblem rörandeendast12% un- tenderar blibarn.Särskiltpojkarsig och könet och för attinte i sig, meroch vårdnadsfrå-derhåll rörande10% utan

negativt värderade. konsekvensEnfrånvaro lederäktenskap,vilken till avinternationella undersökningarI avgor. från-den negativavärderingenstigmatisering. attvarsig möd-detvisar närmare70%att av från skolan högre för barn idetgäller detförenatmedNär varon varproblem från mänärhar medunderhålletrarna enförälderfamijer för dem i två-änfamilje-särskildrespektf dsin att ensamvarapartner. förälderfamiljer. Lanahan,Mac 1989.försörjare. fa-kvinnorNärjämförelse ärmed parfarniljer visarEn ensamma
frånResultat upprepadestudiermedmiljeförsörjare tycks detta be-mödrar fäder upplever24% 20% snarareattca omfattandeurval barn harvisarÅt-traktas förskäl uppsägning. att somproblemhar i sina relationer fillde ettsomatt flerenförälderfamiljer harvuxit ifinns misstankeminstone det uppDrygt kvinnorna ochbarnen. 30% atten omav Vidareproblem också ålder.fallet, eftersom yrkesfördel- attvarken vuxenärmännenansåg16% att partnernav var konsekvenserhar radekono-negativaeller utbildning mellanning skiljer sig enför passiv.

miska implikationer kortare utbild-giftaochensamståendemödrar studien.iSiffrornavisar vårdnad -attgemensam skolresultat, lägre inkoms-ning, sämreensamståendehade färreDe dessutomlöservisserligen problemenmedhurman grad avvikandebeteende.högrebarnochdet ingaskillnaderi barnens ter, avordna vårdnadeni sambandmedskall var
Flickor tenderar självabli ensamstå-åldersfördelning. attoch därmed väsentligaskilsmässan att Resultaten ocksåendemödrar. visarframgick fler attstudien ocksåIlöstaförproblem ansenligär att en-en avgrupp omgifte dessaef-inte dämparnämnvärtsamståendemödrar bådeansågföräldrar. dennaundersökning detI att ar-var fekter. Lanahan, citMacbetsgivare intolerantaoch kollegor optämligen liten andel mödrar,också varen urvalResultatenstödersigde hemmamed sjukt storamåste avnärdärmed heltoch också barn, stannasom med blandad etnisk ochpopulationerbarn.kontakten fdförlorade medden maken.
klassmässigbakgrund. socialaDensvarade deensamståendeT 20% re-siffrorna visarockså problemenMen ex avatt produktionen onda förhållandenhargiftade de into-5% avföräldraansvaret möttekompliceratochmed är mot attav
förklarats med ekonomiskateoretisktfrån attlerantaattityder arbetsgivarendådekonfliktfyllt för andel mödrar,storen ledertillsvårigheterunderuppväxten atthemmamedsjukt barn.den vårdnaden. vartrots gemensamma barneninte kan tillgång till stöd ochden polska studienvågade drygtI
stimulans. börja arbetamåsteBarnenArbetssituation mödrarnainteutnyttja till40% rättenav

för försörjasigsjälvaochkansketidigtledighetför sjukt risk attvård barnjämförande undersökningarvisarVåra pav g a faktorocksåfamiljen. förstärkandeEn ärför uppsägningellertrakasserier.ensamståendemödrarna likadeatt var Ensamståendemöd-boendesegregation.Omvandlingen de f d öststaternautbildade gifta mödrar.väl harDe avsom till fattigarebostadsområdenrarhänvisasdrabbarsärskilt ochbarnkvinnorfördelningliknande yrken. arbetarDe nega- medhögregrad socialaproblem,sko-tivt. kvinnor bort avStora stötsochheltid övertidi högreutsträckningän grupperav lor med ochmindremoti-sämrefrån arbetsmarknadenoch lämnasi resursermödrar.gifta harsinidentitet förank-De en
veradelärareoch elever.fattigdomsituation och beroende.arbetslivetrad i högreutsträckningi än av

Undersökningarna allaländervisarimödrar farniljeorien-gifta är attsom mer Kedjeeffektermödrar uteläm-ensamstående ärYrkesarbete det säkrasteterade. är sättet mer
det finnsbör betonas inte någonDetgifta förlorar attnade mödrar. sinaDeänmödrar undvikaför eko-attensamma automatik i förhållandet mellan skils-jobbi utsträckningängiftamödrarÄndå störreochnomisk socialutsatthet. ären-
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Robertvisar Eriksson,samståendemödrar. Resultaten Jonsson,Jan O.åtenföräldraskap socialaprob-mässa- - Utbildning.och Socialbådakö-skillnadermellande 1993 Ursprungdock ingaomfat-lem.T visarRobert Erikssonsex
till högresnedrekrytering studier.i dettaavseende.tandestudie rekrytering till högreut- nenav

Utbildningsdepartement.SOU 1993:85,bildning det inte i Sverige någraäratt
Slutord Stockholmskillnadermellanbarn medväxtsom upp

syftarInternationellaFamiljeår tillensamståendeförälder respektive FN:sen och BostadsräkningenFolk 1990
sinsemellanskall kommu-ländernabarn parfarniljerEriksson, Vadi 1993. att Centralbyrån, ProgrammetStatistiska

varandraoch godamed visaundersökningarnapekar riskenför niceraär exem- Örebro.för befolkningsstatistik,
Praktiska projekt och intressantapel.det skall samverkanuppståatt en av Björn 1993 EconomicGustavsson,vägledningskall tillfaktorer lösningar visasi olika ledertillmånga steg uppsom family policy.well-being and Researchandraländer.Sverigeharochinspirationianhopning problem. Ett annaten av ofdepartment Economics,Program atbidragsförskottet,goda exempel meduttryck för anhopningen problemhosav of GothenburgUniversity 1992föräldra-och medmed barnomsorgenfe-ensamståendemödrar med barn är

Unpublished paperstödjaensamståendeledigheten.fattigdomen, trend mö-mininisering i Attenav
hushålldrar dekanbildademoderna finte bara d Detöststater. Pologne 1991-1992autonoma Les Femmesatt en-

exempel. detbehövshandlarsåledes socialstratiñering Menär Cahiersdesfemmesdi Europeettannatgott Les 39,om en nr.
deför motverkakreativa lösningargrundas kön kombination medi Commission des Communautésatt Euro-som

jagharpekatpåinegativatendenserklass. gäller således motverkaDet Bryssel.pêennes.somatt
föredrag.dettaproblemen moraliseraöveränattsnarare Booth,MacLanahan, Sara Karen.8CEnsamståendemödrardem,vilket tydlig trend län-i ärmångaar utma-enen Mother-Only Families: Prob-1989därför derassituationpolitiken,ningder i dag. att iPolitics Journallems,Prospectsö:omfördelning ekono-förutsätterUndersökningar stigma-visar just avatt en and theFamily AugustMarriage nr.51,ochsocialaformer miska Itiseringeni alladesssubtila i kom- överstaten.resurser Missouripp.557-580,1989liberalekonorniskaströmningardebination med bristande försörjnings- som

Microzensuszahlen 1991 Bun-politiken dagensindustri-imöjligheter dåligekonomiär väsent- genomsyraren- Deutschland.desrepublikminskadeambitionernafaktor samhällenbakom uppkomsten onda är attav
utgifterna starka. Medbor-offentligaförhållanden. stigmatiserandeGenom Ojämli/eheten Sverige, Levnads-i

försörjningskall för sinsjälvabehandlingförlorar bådemödrarnaoch svaragarna förhållanden Statistiska198851.nrskallekonomiskastöd in-ochbarnensin värdighet och självsäker statensen Centralbyrån.
täcka endastdeskränkastillidentitet. mestatt the Communityin EuropeanWomenEnsamståendegrundläggandebehoven.alltså kedjStigmatiseringen har

Office for OfficialEURO-STAT.1992.därförkanväxandemödrareffekter. detT har det visat sig är gruppsomattex ofPublications the European Com-symbolisktuppfattas åtminstonelärarnasattityder elevermedgör ettsomattsom Luxembourg.munities.orientering.denna politiskahotfår resultatensamståendemödrar sämre mot
förhindraskallskolan,och leder till de skolkar Detta Garñnkel,Yin-Ling Irwin;gemensamt Wong, Irene;un-attsom

familjeåret.der internationellaskolan detledertill dehoppar Single-Moth-McLanahan,Sara1993attmer,som av
Countries:Farniliesin Eight Econo-osv. erReferenserhardetalj hypotesenMan Policy i Socialand Socialmic Statusatt

FamilyBieback, Karlhögre kriminalitet bland barn till Jürgen 1992 Chicago.Vol.67,Review,Service 2en nr
offör- Benefits:The Legalensamståendemödrar skulle kunna StructuresNew SteffenWolfgangZapf, Mau, 19938aofFamily. comparisonSubsidzingTheklarasmed dessa släpphänta Aiäratt mer demografischeRevulotionEine Ost-SocialAustralian, British anduppfostran. manlig Germansin Avsaknad av Publikation,deutschland i Z UMAjournalSecuritydisciplin ledertill odisciplinerade Systems, Europeanungar. SozialelndikatorenInformationsdienst,VolSocialPolicy. Numberfaderjämfördesmed 239-254Ensamstående en- Wissenschaftszentrum,Berlinnr.10,
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BernhardtE724 M

DEN SVENSKA FAMILJEN
och verklighetmyt-

Vilka föreställningaroch finns En aspekt befolknings-myter illustreras fig. där hur denIannan av av man serkring den svenskafamiljen och hur utvecklingeni Sverige, år svenskafamiljestrukturen bar-ser som senare utser ur
verkligheten detut ja, är mång- väckt internationelluppmärksamhet, perspektiv.ären nens
facetteradochsvårbesvaradfrågaJagska denförhållandevishöganivån barna- Som leverfyra fembarnser avhär begränsa tillmig redovisa del födandet ungefärtvå i k kärnfamilj,att med bådasinabio-en motsvarassom av en s
fakta och föreställningar kring den barn kvinna. kanDetta jämförasmed logiska föräldrar och eventuella hel-per

familjensvenska utifrån farniljedemo- genomsnittetför EU-länderna, lig- syskon.ett tionde barn leverVart medsom engrafiskt perspektiv, och därigenomför- där tidigare högfruktsam-1.5, ensamförälder,vanligtvismodern,ochger cahoppningsvisbidratill avliva hetsländer Italien, Spanien och formprocentatt 8 någon ombildademyterev som avden svenskafamiljens upplösning Grekland ligger långt under familjer,d barnethar fåttom numera styvmorv s enenligt vissabedömare före- Sverige. historisktär nära En helt situation ellerstyvfar.Denne/dennaförsom medsigny evstående. Det höga födelsetaletbrukar litet barn från tidigare förhållanden i boetvara
förutsägelserSådana brukar bland svårt ihop med faktaovannämnda socialasyskon och till den familjenatt nyabaserasig demografiskafe- skilsmässofrekvensoch födsmånga flerannat tre barn halvsyskon. Enom att ev
objektivt föri och sig bor ihop i lösligaår förhållanden mycket litennomen,som sett minoritet barn mindreutanatt avhelt korrekta, tolkningen gifta.även Dessutomhar svenskakvin- lever i familjerän procent där detom av vara en

deminte självklar. handlarär Det i-världenskanskehögstaförvärvs- förekommer såvälmina dinaom en nor somhög utomäktenskaplig fruktsamhet frekvens,vilket ocksågår ochtvärs barn.våra kanför frågaMan övrigtmot
hälften alla barn föds i konventionellaSverige föreställningar hursig svenskdenav svenskafamiljensom är.attom
föds äktenskap, hög skils- förvärvsarbetandekvinnor skaffarfärreutom Det visarsig fembarnunderen 18att ett avmässofrekvensoch bormånga ihop barn eller inga alls. Den svenskafa- har elleratt båda föräldrarna föddaen

gifta. Att barn i milje- och arbetsmarknadspolitiken,att utomlands,utan dvs harvara vartannat betydandeettfödsSverige äktenskapbetyder denhittills utformad,varit hargjort inslag utländsktutom påbrå bland vårasom av
inte denyblivna mödrarna detmöjligtför svenskaär familjer.att svenskaensam-
stående: alla dessanästan utomäkten- bamochförvärvsarbetei utsträckningen
skapliga barn föds i existerande Parbildning och äktenskapinternationelltunikt.ärett som
samboförhållande,dvs föräldrarna bor härEn sån tvärsnittsbeskrivning deavsvenskaDen barnfamiljenihop gifta. Dessautan att svenskabarnfamiljernavara kansam- över-ettgeboförhållanden i wämittsperspektivkan upplösas, ett drivetsenare intryck stabilitet,eftersomdenavdet gäller äktenskap.även Den det följandeI tänkte jag dock koncen- fångarintemen den rörlighetstoraupp somsvenskaskilsmässofrekvensen högär mig deaspekter denmoderna allt finns.Varje årupplösestrera av trots ett stort

detmer internationelltsenare, svenskafamiljedynamiken, handlar familjer/parförhållandenantalom men ochsom
inte exceptionellthög: USA har till ochkvinnor flyttar ihop ochsett män har nybildning familjer,omväntattom en avhögreexempel skilsmässofrekvens flyttarän isäroch ingår äktenskap,dvsen ochkvinnor flyttar ihop ochmänev som evDetSverige. utmärkandeför Sveri- parförhållanden innebär giftermest sig.Eftersom det informellasom gemen- sam-internationellt omfattningenär boende, kontrahenterna boendetge sett väsentligtinslagiärav samt oavsettom ettnumerainformelladet samboendet:fenomenet gifta medvarandraär eller inte. fo-Mitt bilden den familjensvenska räckerdetavförekommer andrahåll ochäven blir kus såledespådetär skullekun- intelängremed redovisagiftermålochsomman att

allt vanligare det enda land kallakärnan kärnfamii detsamle- skilsmässor,dvs kanmen inte begränsasom na en, mansig Sverigevad gällernärmar andelen vande Därmed inte alla sig till formaliserade och registreradeparet. sagt att
samboende gifta Danmark.är familjer kärnfamiljer, vilketär tydligt parbildningar. figpar I utvecklingen2 ser
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samboendeBland dominerarlider.andelensiffra skullegreppbaräktenskap partid antaletnyingångnai envara avöver
isärflyttningarna.däremotäktenskapdeäktenskapskohortdetför vilkaantaletskilsmässor,liksom som

parbild-upplöstesTotalt 000förr 85kalenderårvisstundertillbaka, ingåstidsedanlångstatistik cafinnsårlig ett som
likaungefärunder månganingar 1986,för skilsmässa.Enråkaroch ellerihopflyttningarantaletockså ut ensenaremen föregåendedetnybildades underhjälpmedberäkningkansån görasdekringisärflyttningar åren somavsenastetre

detdärför totalaverkarupplösta Detantal året.fig visarikurvornaoch 1990. somomfolkräkningarna1980, 1985 som
inte minskarsamlevandeantaleteftervigsel-ingångnaäktenskap 1000dia-iögonfallandei detta parDet permest Återigen börtiden.ökningensuccessiva överden nämnvärtår.Härökningendramatiska manden attär seravgram tvärsnittsbilderminnethålla idockverkarhaskilsmässofrekvenserna attdetundergiftermålantalet 1989: av-stora av stabilt intryck;överdrivetkanundergiftesigför 1980-dem utannyingångna ettdrygtflertalet 100000 gestannat somav rörlighetökad i farnil-tvivel harför vigselåret1985talet:kurvanunderdessutom eningicksäktenskapen samman-

frånskild ellerjebildningen. Attför Ommeddenfaller 1980.hademånad varaDetta göra extrapo-sistaårets att
regelinteisärflyttad dockgifteför dem ärkurvornadrarlerar ut ettkonsekvenserna som per-debattmed den somavom hamnartillstånd ikommer1980-talet,undersigänke- utan manför manent enreglernaändringarna manav mellan tvåinterimsperiodförr ellerdessaframtillantal % partner-40tillleddepensionen, parattca avstortattettsom parför-förhållanden. 000Av 90ifrån varandra.kommer nyaskullför säkerhets casamboenderedan attsenarepar k återbil-hållanden år 000är35-40ytterli-komplicerabildenska sförbindelse.Den Nu perlegaliserasinvaldeatt därför sannoliktfamiljer.Detdadeinformella ärmedde attkomskilsmässolagen 1974 sam-atttagenomgareav-somnya enligtfig levdebarnende % 1beräkningar 8figboendena Dessa5. sommarkanttydligt i avockså caspeglas avtoppen familjer kommer öka iombildadeiupplöstafamiljernybildade attkalen- 1985dettaunderskilsmässorför antalet resp

framtiden.gjorda SCBfamiljer under ärskilsmässor 1986antaletsjönkDärefterderår. av
frånuppgifterfrånutgångspunktmedstabiltganskaoch lågtill år00020 perca Skilsmássoriskervilkafolkräkningen 1985isärflyttningarAntalet1980-talet.under som varom

redovisavill jagAvslutningsvis någravarandramed oav-samboendefaktisktuppåtgåendeklartuppvisardäremot en intervjuundersökningarfrån deresultatmatchacivilstånd. Genomsamlevandetydligt mottendens. attDe är settatt genomförtSCBfamiljen 1981förflyttningsstatistiken 19861985varandraiifrån somgårochkvinnor omrespmän en baseradeSkilsmässoanalyserhurmångasomflyttade och 1992.fåttframharmanomfattning.oseddtidigare
familjeundersökningvisarhur årsvarandraundermed 19811985ihoptal,absolutaredovisatHittills har resp

destabiliserandefakto-deTillunder vilkaflyttade ärisär 1986.den mångahändelserårligaantalet somdetd somavsv Äk-parförhållandefigför 6.antaletnyin-fogarsedanhardettariktig ettandra Föreller rernamanattsorten. enena samboförhål-stabilatenskap änäktenskap. ärupplöstagångnavanlig viss meruppfattning hur resptyp avenom samboendeinformelltlanden: är 3miljo-nerfannsslutVid 2årsemellertid 1985 par cabör sättahändelseär, caman ifrån varandrabenägnaäktenskapellerlevde gångeriSverigeik atttill denrelationhändelseri merantalet sompars
Vi har haftgift sig.äktenskapsliknanderelationer383 000 än enantalet ett par somriskpopulationen, personersom jämför olikatiden:ökninggifta Detta överpar.samborfråga. 000i 1 635för händelsen omtänkasråkakan +ut kvinnor föddaharkvinnogeneradonerheterosexuellahandlarfrekvens,relativdå kberäknar ompar;Man omens uppbrottsfrekvenshögrestatistik. %finns 60 7ingen 1951-55homosexuellaantaletdivideraexempeltill parattgenom dvs tidi-födda år1936-40, 15kvinnorfamiljernybildades änUnder ca90000gifta i 1985antaletmedskilsmässor personer högrerisk:startålderlågEndrygt %85återigen par, gerfig Vi dååldrar 3. gare.olika se var sam-varavser påbörjar sittnär000. ärboendeförhållanden77 000 88ochefterföre mannivåskillnadentydliga manyngreden av

riskenparförhållandedestohögre äräktenskap,Totalt ingicks 000 attganska 40skilsmässoreglerna.Det ärde varavcanya däremotFöräldraskapspricker.det sän-giftermålet.Minföreihophadebott1980-talet 2/3underårligavariationerstora högreharbarnlösa %risken: 50’direktgifta’, dvs kerandelengissninguppåtgående är caurskiljbarklartinget att imen varandraifrånbenägenhet änföregåendegifter sigockså att parunder somtendens, 1991 utan sam-par somutom innebärdock inteihop.harbarn Detmindreegentligen änboende, ärännugissningunder Min1992. ärfortsatte en somatt
uppbrottsfrekvens:lägrefler barndelhelsannolikthartredjedel: dessa1990-taletbörjan att gerunder äruppgången enavav stabila,medantvåbarnsfamiljerpartiellt äråtminstonevaritpraktiken mestihängerfenomentillfälligt sam-somett trebarnsfamiljerliggerochettbarns-fastdegiftermåletföresamboendeunder ävensituationenmeddenextremaman nivå.ungefäradresser.olikaskrivnavaritnyin-ovanligt många sammadel de1989:en av giftermåletgravidvidkvinnantotalt Att är2kalen- Detunder detta ärvärtäktenskapengångna noteraatt caatt av

ökar riskensammanflyttningen nå-ellersamlevandemiljoner 1985fogarna.knakaibörjarderår varmerparnu opla-graviditetenbara ärgiftamedvarandraNuharjufaktisktrelativa 3/4tolka dedå än got, omska menHur man denna undersök-nerad. Däremotdeåldersstrukturdegiftaparenenaruian ändiagram geri detta Förfrekvenserna att ta
vanligauppfatt-för denstödingetgenomsnittligt ningsamboende, ärårs-iexempel: kvinnor 34-30 yng-somett av - innebärankomstbarnsäldre ningeninkluderar mångagiftaunder Depromille att ett enskiljde sigåldern par20 re.ca parförhållande:förpåfrestningden vanligastevilketbam, gör ettskiljdesig1980-talet,d varje 2 % storattutanavsv skilsmässoriskökadfanns ingenbland detfamiljeupplösningtillanledningenVadåldersgruppen.i dengifta kvinnor

förstabarnetseller år.graviditetenunderellerhustrungiftasikt ärdet lång Endåbety-der av-att mannenparmer
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enighetärdäremotochmed.Det stor omkundedet sig tillspetsat så sägavisar någotMärkligt så sätt manattnog funderarochharbarnallaäktenskapstabila att somsänker det somsamboerfarenhet inte ärtidigare utanettatt mest familje-tillhatillgångbordeskiljasbarn ensamboende, hartvå attdirekt- föregåendeskilsmässorisken, Detvärtom. som mellanskillnadingenrådgivare.Det äreller jobbarhemmagifter föregående och där kvinnansiggifta, ärutansompar uppfattningen.deni ioch kvinnormänutbildning.saknar högreallt lägreskils- deltid ochsamboende,uppvisar en gällerfår vadkönsskillnadenStörstasarnboendebarnlöststabiltvarit Minstmässofrekvens,medan är ettpar somj förbör hållaihopföräldrarpåståendetjobbar heltideller attföre födelse kvinnan studerarförsta barnets därsamboende
flerbetydligtskull:det änbarnen mänärgravid.allt benägenhet skilja och intefått ärhar större atten detta.med Härhållerkvinnor omsomdock sannoliktsammanhängersig.Dettal männenskanskesigvisarskilsmässaAttityder till pappornaskallas för selek-brukardetmed som medsinakontaktenför förlorarädslafamiljeundersökningen attgifterdvs de sig dentionseffekt, Frånatt utan nyasom Skilsmässo-skilsmässa.vidbarnresultatsamboendeföre äktenskapet finns inte så många envaritha ännuatt dettaimedhållerinte störrebarnenfamilje- omfler analyserväldigt speciell framtagna.,är avsomen grupp, mennumera kanskevilketandra,utsträckningän man1980-talethem och understarkt inriktade utvecklingsärskilt mönstrensär

förväntatsig.kundehadockför skilsmässa fig visarvilka såfamilj och gång.Iär 7är svarenen fler kvinnor än mänNågot attanseringick iattitydfrågorotänkbar. det skulle deAtt några somvaragott som av barnskul-för hushållochdelatintervjuadekvin-föregiftermålet ett ansvarsammanbo undersökningen.Deskadligt äratt skill-sammanhållningen,ökatill menfick ställningsynvilla. ochdärför något männen etttaav en norna skulle kunnanaden inte så Manär stor.de in-påståendenochinverkar slutligen kvinnors antal sägaHur ut- om
resultat 3/4tolkadetta tror attattavstånd från dessa som caförvärvsarbete svårig- elleroch stämdebildning tog ochdelaktighet i hembristandemänsandelenHögutbildade tabellenredovisashålla ihop påståenden.Iheterna att skils-orsak tillbidragandebarn ärel-instämdeheltskilja enbenägna kvinnornågotkvinnor är mänatt sommer respg ingentingför sigi ochDet sägermässor.betyderverkar Skilsmässobamflytta isär, det ler delvis.ellersig attmestmen förhållersig,faktiskthur detdetp menföräld-förvärvsbenägenhet. medhögre dessa varitderas ombero attpersoner om folks tyc-ändå förmodafår attjobbar skilt sig. manhögutbildade kvinnorflestaDe rarna erfa-avspeglarkande i månnågon egnatyckerheltidsarbetandekvinnor har fler kvinnorochheltid Något änmän att

i sinoch vad derenheter närmastesettdagensSverige,skilsmässofrekvenser. för lätt skiljasigiDäremot dethögre är atti
omgivning.överväldigandemajo-roll kvinnan hem- det ingendetingenspelar är ärom men utvecklingenKommandeanalyseraveller jobbar deltid. frånpåståendet.arbetande avstånd AttInterna- ritet tarsom grundval års1980-talet 1992under avskillnader underdet dock havaritmed skilsmässationellt små självärsett omen förväntasfamilj kan engemärktSveri- ochkanskehablivitutbildningsgrupper iolika sinmellan uppväxt av dennyanseradbildochdetaljerad avökar inteskilsmässobenägenhet. den upplevelsengäller nämnvärt mervadge familjedynamiken.svenskamodernaförsammanfatta med detresul- andelen hållerskulle ärOm attomman som

tillminskardenblandskilsmässostudie lätt skiljas;denna mänett atttaten av



Fig. Familjestrukturen i Sverigel sedd barnens perspektivur
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familjeupplösningar 1985/1986Familjebildningar ochFig. 5
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SwedinGöran

FÖRÄLDRASKAP

ARBETSLIVOCH

med fokus mannen—

skapatillit:grunden sakhur denmödra- chockartadupplevelse kännaarbetarjagmångaårSedan attom enattsom -
förälderförmågatill minkomijämtlands och gamlainvandayrkesidentitetenhälsovårdsöverläkare län somatt egen --

betydelse.närhetövergripande krockamedmina behov pappagruppernasmedåttaårende ett avsenaste nya - duger lämnahustru jaghosmindelaktighet barn.för bådemödra- och barnhälso- och i vårt attattansvar -- förgrundentill vårbarnetaldriglän.ag hari det tidiga föräldraskapetkani vårt arbetet övervården Detmött -
kärleksrelationdet dagnyblivna föräldrar, jåmlikt iblivandeoch bli Däremotmånga öppnar

relation hållerbarn vårmycket hos mittfaderskapmedutifrån möjlighetenharmycket deras inteochjag attettavmen --
separation.efterspädabarnet och ocksånärhet till deterfarenheterspecielltminaminst större enegna

det allatid och arbete,för fäder heltför därigenom Dettakommit intresseramig hur vettarattatt oss en nysom
detfäderAlltförkvinnor mångatraditionella lyhördhet för barnets signaler nå-ihophanterar änmän tror attatt

fixar självt.Ochdethand- sigyrkesmän- tidigareihistorien.förväntningar gonsinoss som
med heligadettaihop vårmed krav lar vill jagbetona, nå- gårstarka Hurnniskor inte, överatt ta nuomegna en ny

kravoch arbetslivetsmodersfunktion. moder- yrkesidentitetDenföräldraskapl sortsgonsons om
entydigt alltför dåligtspädbarnsforskningenvisar TyvärrNilsson isamarbetatmedhar Agnetajag na

Jämtlandskilja studieifrånförstastundkanhurvälbarnet Videcennium. kommerHonän storvetett enav amer
1980-talethuvudvårdare från slutet 3/4frågorna far ochmig belysa de här mellanefter att av ny-att avmor som

deltidskullevilja arbetautveckla fäderkommer blivna närspeciellt kvinnligt perspektiv. och hur det ettattettur
mindrekontaktenflesta språk distinkt skilt i barnen små, 10de familjer med barn ärär ärFör procentmensom

tydligtföräldrarna. känner dessutomfördelningen meddebåda det.arbetslivetfrågan Härgörom av
klimatet i näringslivetfader- hårdnandeoch då den detföräldraskapetständigt aktuell vad ligger i nyaoch Men av

åtminstonestudierkälla konflikter mellan finns måste sätt:till ligheten’ Det mångaofta mötasmän treav somnuen
till arbetsgivareFörstärkt stöddelat föräldraledighetenegentligenpriori- demkvinnor huroch somsomsomom

pappaledighetför de förliv. förbereddedenhär visar vågarvii våra nämnareNär sompropageraen gemensamterar
manligamedarbetaresomvaltattstannahemma sinafyra nyblivnaeniga vik-presentationen görasättattettomvar

delaföräld- kompetenta.lilla barn tid och mänskligtmedsittutgångspunktentiga en mer
förförutsättningamaUtredningbalansen raledigheten:hitta sexavatt- småbarnsför-förannorlunda relation arbetsdagvill ba timmarssigtiden De enatt ta- väldet-ba haft arbetslöshetstiderbordemed barn de upplevtsig äldrar.barnens sina Itill behov änatt se- möjligtmed far.de behov, vilka de sinär tavaraegenatt se vuxnas- pappamånadinomfler inser avdeladVi blir allt män Enegentligen attsom egen

idagproblemidagbottnar föräldraförsäkringens jag ärgäller punktenlever mångadenförsta mänsdetNär ram.
och nödvändighetenskapa övertygadbrist heltstark format i pa träning itradition kär-med att enavomenen som

betydelsenofficiell markeringupprätthålla relationenidentiteter:och kvinnorsi mäns nära avavnan
föroch barnförsta mellanbotas i relationenOch den bristen inteochkvinnanförsörjare attpappasom sommannen

60-taletstillförhindra återgångenligtminhandbäst mödrarmoder. upp-utan, me- enav
kvinnorsocherbjudsfäder delning mellanpojkarföräldraskapetkräver mänsjämställda ning, våraDet attgenom

jobbet ocbleverförförena världar,därhar tid och kanidentitetsförskjutning både männenmän som man-somaven
för livetjobbarkvinnornamedförtrolighetlighetkvinnoroch

kärleksfullastarkaochtidVarför det då viktigt Min slutsatsförsta såFörmigsom fick mitt barn ärär att attgesom
fäderürsörtermedmuygmanligidentitetförhandlar migfrån börjanförlossnings- ända Detmed åtta år36-åring som

tilltro tillfäder dag i döararmedför andra i ochliksom mänbakom det såmångaläkare mig nästan envar en
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NilssonAgneta

FÖRÄLDRASKAP

ARBETSLIVOCH

med fokus kvinnan—

födel- förändringen,brukar landhardet fick för i den fram-blev sådanobalans. reaktionerMan säga Jagattett myc- nyaen i
fallsetaldet förtjänar. har svenska för för allt landsbygden.Kvinnorket tid med ochdin lite tid. inteI er, pappa -

stödkvinnor betyg detsvenska kanbehöva i sittfick för baradet det jag mänja, 5gettett gott nyamo-var var, -
föderflerfamilj Svenskakvinnor för derskap,detharjagoftamycketmarnmatidoch lite pappatid, kvinnamött. En

tillbarn kvinnor väl- Värmland gick tillbakaövriga och det för barn vid den i sitt arbeteEuropa.Att så mångaän var
finns honbort moderskapet inte alls fick för kontorist tidigaretiden. lite tid i arbets- tänkt sig,änMamma som -

i farozonen.i svenskakvinnors liv. eftersom hennesjobbskolmåltidenlivet, började arbetasätt varsamma
ibusschaufför,balanseramoderskapoch arbets- lyft stannadeförst ag vilket Mannen,Att när 15, ettstort somvarvar var

Och ifrågasatteröd tråd hemma. omgivningenlivetskrav,det för Och hanfick förgår henne. isomen genom myc-pappa,
Även 3kvinnors moderskap. här beslut. reaktioni tid arbetslivet,han road hennes säkertket i så Enom somsom var

storstad.har goda förutsättningar, lika vanlig iSverige så döttrar, hade naturlig inte Honsinatvåär år säger:som enav
kvinnor kämpar finns fortfarande idetta svenska fallenhet hand barn, samhälletnågot något Det ettsom att ta om som

med. skallhär bilder från från ifrågasättandenågra han fått hans kvinnan går tillbakaJag i sin sin I närturgeer pappa.
kvinnor ocksåfrån Kvinnan finnsverkligen och ocharbetar.Det många tyckerknäkunde sitta gråtamän.men somman-

allrahögsta beroende kvinnori grad stämplade bäst.och bli tröstad. Många villHan ärär attavman- mamma
för erhålla bra balansmellan inteochstämplade hatiden själva.varje sju Jag krävermänatt trornen, en varvet morgon

yrkesliv och moderskap. hemma, inte kvinnanfem.Och tidenarbetadehan vill.den attut omvara
uppfattningendel denlördagar. Men äräven atten av

fotoEtt sittskalllämnabort barninte tillman va-
Samhällets värderingar dagisellerMycket har hänt och föräld- sig någotannat.40 pappan,re

balansmellanraskapetharkanskealdrigvarit pola- moderskapså Attsätter gränser en
generationföddes arbetslivblir påtagligtriserat min och för miginär och 50-talet:Samtidigt 40- vir- extrasom satte

under utvärderar40-talet. projekt jagjust i Jämt-för och ocksåderingar kvinnorgränser ett nu
heter och syftarjag sist besökte min land. Det Kvinnum tillNär för åtminstonei den klassjagmännen,mamma

fram stärkakvinnors ställninghemmai Karlskrona, hon ijämtland.försörjakom ifrån. Kunde intetog ett attmannen
foto föreställde handlar kvinnorlitet henneochmigi hur i glesbygdDetförfamilj själv, inte karl sinsin omsom var man

arbetstillfällenskall hittalekparken. vackertkort,Det hängerkvar. jaghatt. Och det där När attett nya genom :var vac-
kert det parken låg sluta sig i nätverk, stärkaprecissättet träffat arbetarochintervjuatmänatt sammanasom

varandra, utbildning ochintill strandkanten, bryggorna stödsåg iverkstadsgolvet byggnadsarbetare, attman -Östersjöns mötet kvinnormed ekorna och vidare. dessa blirl jag15 berättarde hur demontörervatten svetsare, - glädjefrån karusell, åkte mycketberörd den ochkraftden därjag despeciellfört alldeles kamp sitt jobb.meter runt, aven
fåttsådandär gammalkarusell ha kommavisar deltaiEn ut,överför dehar i bräschenDe gåttrunt. män- attav yngre

samhällsgemenskap,hittafysisktstål.Min stodbredvid, tjänaså sättskall bli Många attenmamma snartsom pappor.nen,
närvarande frånvarande ekonomi,ändå iså frånkandet hårt,inte arbets-gånger att ett egetmen pengar enegenvara -

till samhället. harblicken. Och hennes kommentar liv i Detta avgörandefrån kamraterna: dugivaren Har ute enutan
förbetydelse självkänslankortet ja, du jagdrömde och höjerär: fru kanfixadetdär deinte Menvet, attom en som

kvalitén moderskapet.hand också inågot någotgöra än kanskelite äldre, pikarna,annat, atttamer somger menar
räckteDet liksom inte... jag finnsegentligeninte mycket.Vadom er. som barnet kommerNärefterlängtade gemenskap,kändemig avundbakom, kan både ochut, vara sorg

isolerad och det gjorde jag med Swedinmånga likhet Göran vill jagImöjligheter.deatt över männens genyaunga
från tidliksom inte närvarande... bilder den fårgånger Det barn.några närkvinnor kan idagFör mötaäven manvar a
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erfarenhet det här från eftertid då de börjanskulle kompe- därhemmalängtar honom.Vår Att Detär äratt en vara nen
mycket då behöver de vadbarnetvill. för honom och det lät-precisöppen,är sättergränser görtenta,att vetmanman

eftersom0rd föroch honom sitt ellervägen, avgränsaannatett tare attman
Kvinnansförälder inför olika vägval. fritidsintressen.stårsom enmassa

erfarenheti med blivande riktigtunderdenhär varit sinabarnmötet Det tiden kvinnan NärEn näraär mansom
föräldrarnyblivna dehar tydligt känna detoch svårt kan försprångikontaktenmed kan ocksåär näratt ettstort man

föreställasig hur tiden hemmamed barnet. kandetbli börjar bli avstånd.DettaFörmånga någotärmän att taatt tungt
barnetblir, det under det här första ifrån,för dethandlartill syvendebryta barnetsförkärlek till modern.att avstampatt

faktiskt upprätthållaetableras både i det och sist livslångåret tycker blimönster, Mannen svårtär attatt enom
medbarnetochi hemarbetet, kontakt. känner kvinnor ocksåkontakten avvisad barnet.Till slut upphör han DettaavV kan bryta. från föräldraskap, varitsvåra försöka. får igen vårtMan med bättre honDet närärattsenaresom vara att att
denhär tiden byggakanunder olika borta dagareller arbetatmycket,hand det honhär, bra.så Man-är ettupp ta parom

erfarenhetsvärldar, det förhoppningsviskan utanför dåsvårt kännasig och måstegör att stannasom nen mermer --
varandra. Istället för föräld- tillsammansmed barnenochförstå och lägga krafterbörja sintid ochsinaatt ett tagut- upp

leder kontakten missat.raskapet till sig anförhemmet. blir ondcirkeloch igenliteDetnärmaratt taman aven
kan det fjärma.varandra, inte vad ochkvinnanegentligenmannen

kontroller och maktKvinnorsföräldraförsäkring kan här tänkt sig.Och kanske det under denVår ärses
redskap minska den här eller, mjukare uttryckt,här perioden Kvinnors maktmångamänett att gettsom som upp
obalansen.framtida ifrånbarn. kvinnors svårigheter lämna sigsina att

intervjuade föräldrapar, hon barnet till behöver ocksåJag ett manmannen,
tidens betydelseOm chaufför. talasjuksköterska,han Han om.var var

Ibland jag och talat tafatt hand barnet,kanvarit med kändesigväldigt medbarnet,han Närnär ute tarmannen om
personal mödra- och barnahälso- hans händer det kamphoskvinnan släppainom räddnästan attatt storavar varaen

försätterhar jag ofta repliken, skulle hade allsdedär påkontrollen. ocksåvården, Det illa. inte NågotHanmött göra som
väl ingen roll hade. fru, henne dubbelroll. sigdetspelar knepen hon ismå Hans Honär tarom pappan ensom

föräldraledig, det fundera från början och det håller i sigmin inteoch sjuksköterska,började mestamanvar somvar -
bra kontrollerna blirdet skulle arbeta iblandhelalivet. härdet har gått ändå hur skulle bli hon Denär

Egentligen förvånade sjukhuset, helgeroch synliga först hon lämnardet jour överär över näratt an-
förhåller fruslarvigttill själva kvällar.Uppmuntrad sin ock- tillkvinnor så svaret mannen.oss av men

efterunder de hennes han hemma Hilka, affärsbiträde, härtiden. Det såmångamå-är sägerav pappavar en
månad. tillhörde de förstahemma med barnet sin dag jobbet:naderna Hennes pappasom

fleraviktiga banden. alla 50-talet hadeslingratsig in dagenringde jagknyter de Detta gångerFörstamänvet som
kommerKvinnans och för vid dotters hem. tänkte han säkertkvinnor. djupa kon- med sinBB Jagnära attatt var

med sitt barn kommer födelse. hon skalltakt inte inte vilken tid äta, närauto- veta
hon kvinna. långa månadkantyckas oerhört skall hon blirmatiskt Den blöjorna bytas,Enär när trött.attav somen

kunde inte han kommerhemma intensiv inskol- kort tid, denhade betydelsetiden Hanär veta,storen men en
komningsperiod, för för aldrig klaradet,tänktejag.Sedandag dag denhär gordenär Han attsvarar enmassamannen.

frågade: det,harbehov. blir och fick tillit till jaghemoch dugjortbarnets Där upptäckter,han sin Harmer mer egna en
han,och säkra kontakten, förmåga förälder. läm- dugjortdet, ochdet.Oh,jo,dethadei vad Hanvettrygga egen som

och -förhoppningsvis fort du klaratvill kan nade dotter hon bör- överaskning,harbarnet inte sin så detöverge var en-
vad det behöver. blickkon- jade tidigaredet Det i skrika, han gjort. detHanär som

makt självaleken, utstrålade harockså ti-takten, minspelet och kundededär knepen,han Kvinnansmåpratet små över
lilla barnet kontakten Och skallhelt trygghet tidigare. den. Vill kvinnanmeddet inteän attsom mannenupp- en annan
fördjupas. här fru helt det för honomoch Den kontakten hans arbetadehelger han hemma, svårtstår när är atttavar vara

förstå dendet lättare vadbarnet han fram föräldraledighet. kvinnor vill hamedsindotter,något sågär Attgör attatt ensam
behöver. förståeligt.och Till slut blir föräldraskap vänd- för självkanvill härtiden sigHansemot. togman en vara

efter,ochsäkrare tillfredsställa längtat kanskeisnabbare ning denhärmånaden. tidDet 10äratt manen
Äntligenbarnet.det lilla år.

avståndNärhet ochdärför byggnadsarbetare,snic-Egentligen det inte märk- Vadså mångaär
fåraldrig fått lika får kare, alladeligt, Kvinnor tillit tillmän nära när montörer, taatt som enen mannen,en ny

medsina kvinnor,i alla jobbet de skallkontakt barn han med barnet. hör kamphemma Han närär större varasom
deraslika har detfall bra haraldrigfått henne han lämnarinte hemma,inte De ärsätt, gemensamt attstart. ett annaten

heltoch fullt.möjlighet under längretid helt och fårupple- kvinnor stödjerdem Där-honskriker Kvinnorövernäratt en
någon huvud- för behöver upplysningsarbetefullt, velsen barnet.tvåär nu ärutan ettatt omannansom om

sig barnetshjälplöshet. för föräldraledighetenrikta sig inte enbartansvarig, också uttryckVad män ärta gett attan
kvinnor därför lika mycket tilldet inte till minsttiden hemmamed barnetväckerNär säger männen,att utanman-

roll, tyckerspelarnågon jag tilldelar kvinnorna.längtanefter barnen han åter-näratt nens
igenföräldrakompetens. dubbelhet också finns hosotrolig tillbaka bar-i arbete. EnHanmännen ären vetatt som
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anknytaförstått mig avslutning tillhar kontakten Låtsamtidigt hon vill ha bam jagkvinnanår att somatt somsom
arbetslivetoch barnenigen.bra jagför själv, kan hon klaga med barnen inte såtiden sig rätt var som

planering,ideniblandhårtde all styrdaharkunnatsäga migvaduttrycker trodde.De Imycket Kvinnormannen.
får barnen det blirsaknadekon- tillvaron,förstår saknat. har demed Demissnöje sina över.Mannenmån. att ta somsagt

fundera vidaremycketmeddem, någottakt medmig. Detalltid hur livet därhemma Jag är över.inte år. attvar
skulle här arbetslivetkunnaKanske haändåinte. det jag0rd eller tjat väcker ingenKvinnans Jagtror att varmen var

fantasi organisation,arbete. kom för i förofta med mycketengageradi mitt plats singenklanghoshonom. så JagDet är mer
behov.Ellerderasvillkor, det barnens dethandla, situatio- intetill domde i årmiste när mötamän attpas-att envara

arbetsliv,önska sigdetpassademig. utopi därför innebär. sadedem,vaddet när ettattutanatt veta meranen,
finnsbehov medriktigt tiden och barnenshadeinteJag attron

svenskamed det spiral påbörjatsdem. goda ilyssna Den Sveri-Mötet noggrant som
närvarandemed Daniel, känner jag med alltmerOch ärförståelsefördetHur är pappor,nu ge,att en ny

fortsättahoppas skall kunnajagtydligt, barn inte någotväntarinvandrarkvin-varandra uttryckte två att uttryc-att
finnsoch inte Detka behov,de detdirekt. kansina Hangörspeciellttydligt ochjag intervjuat stoppasupp. en ungnor - självklarhetdet generation iställa sig rutiner,inte våra ärfrånFamiljerna kommer Paki-härligt. att tasomseren

efter hand bam,precis dehonom.Det sinamåstefrån Västbanken.och attsomanpassaoss om ungasomstan
skaffa ochsig kvinnorna vill bådearbeta för-bara måsteårdelade föräldra-kvinnanDen ettatt man varaena

finnstålamod. älder. helt klartDet nyoriente-för hon fickledighetenmedsin enormt enattman
familj.hemochhan passade i ringhos vi-DetGeorge mänförjobb,denandra honskulle motgöra attmenarett att

villdär undersökningar. arbetabilden den chilenske Mänklar utbildning till tandsköterska.sin De mannen, sarav
Övertid inte populärtdeltid. så hosauktoritär. årårkärlek tilluttrycker båda sådanstark mannenen

hosfa- dagensfinns nämligeni Chilenska generatio-DetpappaledighetblevHans pappor somungaenmannen.
familjen,överenskommelse före. påverkar blirouttalad Det detmiljerkom betydakårlekshanding.Och det att nenenatt

konflikter. för högt pris.för ordningen Detdet årårföroerhörtmycket dem.Kvinnorna ettsomsvararmannenut-
stödja den positivahemma. utvecklingoch auktoriteten AttMamman årtrycker sådanstolthet sinaöver mån,en

viktigt för barnen.ochtiden den mjuk gång Dethela ärtrös- ärårderiktiga dedet domar år männen, som somsom
för kvinnan och det bra förbratande.Och det synd intar årårärhan migmännen: att mannenstor trygg-vuxna ger

kon-denrollen. missarhanmycketDärför han mina bekymmer,het, lättar sä- mannen.
taktenmedbarnenden kvinna. Och sägerger ena mannen

älskar mycketja, hon migsom svar -
föräldra-meddensvenskamera. Mötet vadVd- nâzhøl åruppåtgåendespiralfarsåkringenblev mmen

ställetförför dessabåda i ‘-’.~v/\Arv~\-attpar, mannen
utanförförlägger tidallt sinmer av
från fa-och till slut glider borthemmet

/Qáäeller hon lämnarhonom.miljen att- t..
sambandhärmedvill jag citeraI en

chilensk för hansattman, ge syn
delsföräldraskapetdelsi Chile, i Sverige. 7/v/, :3’talar viktigasaker.DelstvåHan attom en

auktoritär inte kan komma ánära,pappa lChile.roll traditionellt tagit imänen som wförstod hurDels hantidigareinte vik-att
tilltigt det barnenkommer sinaår att

föräldrar, villkor. barasina Inteegna

4/ jföräldrarna oftastdenär passar pappan.-
bor Sverige,har fyraGeorge i vuxna

barn och i äktenskapmedett nytt en

Nsvenskkvinna,Daniel, månadergam-sex
mal.

Även Chile starkt patri-år ettom
samhälle, manssamhålle,arkaliskt ett SJ

fådemadär mycketmedsinabarn.Jagår
barn.mycket tillsammansmedminavar

fritidägnadehelamin dem. jagNårJag V/L också z/aalmmfrån meddem,kom hem jobbet, lektejag
för dem.badadedem, låsteböcker Men 9-/..\/\..

det i samtalmedminaår vuxnanumera



DavidsonInger

KÄRLEK ANSVAROCH

familjebegreppvidgatbehovet ettavom-

denbaraenheterför- värnardenvaritframåt. Medan egnaomskulle benågonjag somJag mammaneravatt omtror efter.inget strävadeska ärförlåtande.och Nuståendesjälva, attsåidag berätta gruppenhär en-är eromsom barnpsyko-amerikanskfinnsDetallt. Sättaorkamedfarnil-flesta börja enallradeskulle mammornasammaerav HomburgerErikheteranalytikerförlåta.förståochframåt,ochskulle gränser,berätta män somNijen. manaom era myckethar skrivitochEriksonpappalösadetoftaretalasallt omskulleberätta Detoch barn.Och somfruar omom ungdomarsVileda till.det kanoch vadsamhälletoch syskon.och pappormammorera ochbarnsvikersinahur mångafrånvarandefamilj måsteroll i den vuxnaocksåKanske uppmuntra papporegenom er tydlighet.brista iungdomarbarn.för sina Attbarn. atthadedet större genomhur niväxte att ta ett ansvarsomupp frihetensivälmening,iKanskeåtagande. störstalivslångtförälderformar ärbarndethar ettHur resten varasom skriverEriksonHomburgerdehurungdomar attochbarnbara Frågarhandlar inteliv. Det namn.våra manomav hellreungdomaruppfattninghansflesta ärdeallravill leva attavgörandebarndomvår ärminnen svararvuxna,somutan viljestarkamedskulle viljatycker göradeskiljas.aldrigtänker Attdehän-det uppklarar hanteraför hur attatt som allsinteföräldrarhaföräldrarför lätt. änAttskiljer sig somlivet.i varader att vuxnasenareoss förrespektmänniskasmärks.sådana Entill sigorkabehovet är ungochKärlek taattett vuxenavansvar,om människorbyggsandraonödigafinns det attKanskesynpunkter. genomrubrik uppdet minfamiljebegrepp, ärvidgat
vadklartbetalarbarnenSäkertskilsmässor. somär serochkärlek reagerartala är vuxnaidag. attAtt ut-ansvarom frånavvikelserhögt pris. normer.gemensammajagsärskiltmananande, är ettom man som förbarainteharföräldrarViallvardagsdetför är ansvarJagborgerlig regering.Meni attminister atttroren ocksådagenförharbarnfa-lilla vårastärkadenkanhur utanfundera matgivet överföräldraansvar attämnenärmig är ett andra.Atthurdelärsigför ärflerSådenstörre. motmiljen och göra manfarniljeår. attattinviger FN:snu medkänsla.innebördenfår lärasigdeellerhandsfinnstillförändrats avhar änsvenskafamiljen pappaDen mammaen

skildringarofta delfårmediabördor.och Iunder avdignar ta avdecennierna.underdel dehel ansvarsenaste somen knivenstickerTonåringarungdomsvåld.finnsdärdet tvåfamiljerOcksåifunktionsammansättning,till sin vuxna,Både
offretstruntsaker. Dörförvarandrabehö- ifamiljernatiden bristvara.Deföräld-bådaarbetar ärlivstil. regelSomoch en tillaxlarnarycker gärningsmannentill handsflerfinnsvidgas.Såocksåfa-svenskautanför hemmet.De attverrarna det in-haninteoberörd.Säkertärkänslanmedför de barnfamiljer i växerjämfört med synessmåmiljerna är uppsom demångaklartinne. ärMenorkalyssnatidtillräcklighar att avfinns ingendetdärför nerstländer. Bådeandra attattatt våldfastnaiungdomar vägärbry sig. attföräld- ochdärförsyskonoch många somfärre att medkänsla.ibristerkriminalitetochochmåsteMånga Jagsigellerlever uppmuntraskiljer atttrorensamma.rar medfört.DetinteÖppna empati,Medkänsla, ärfamiljen.nätverkenstödjamedkontaktenförlorar ocksåbarn runten fåri livettidigt närlärnågotgradocksåhögre ärfamiljenifamiljen Låta ossskilsmässan.föräldrar vidsinaav lyssnarnågonNärkärlekochochsläktingar, vänner,inbegripasjälv-sårbar omsorg.liten familj ärärAtt grannaren förstårochföreningar. Detochungdomsledare oss.medfallakan och ossAllt ståklart. ensamen lätt.verkligeninteförälderärökatill Attbidrakanfinns mångasjukblirVad hon varahänder attsomommamma. tids-ekonomiskt,tillräckaskatrygghet. Manungdomars Att öpp-ochbarnsför tonåringendet krisarEller om Ändå måstekänslomässigt.ochmässigtin-barainnebärintefamiljensocialtjänstenpublicerade attNyligen mannaen förgrundläggandedetden.för stärka attfler familjen ansvaret geibegripermedmiss-ungdomarundersökning attom liggagodungdomar uppväxtochbarnkansjälvocksåinnebärde från- Detpekade enbruksproblem. Den att varaman
hem-ärijag.Detföräldrarna,hosbarnstärka andra.Grannensmed och anserbetydelse.Traditio-varandepappomas skernormförmedlingenhemmanärbehöva na-kanfamiljenvarit den i met somharnellt trygg vuxenensett pappan hårdaochlagarskrivnaturligt,slutnafamiljen.Småi dendetkrisaroch utanhaft rollen dra gränser egnamanaattsom
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sanktioner. Därför farniljepoliti-måste rädda för hasina halwuxna något gåttmåsteSomsöner. n"stateraatt snettkenutformasså den stöderoch stillatigandeatt måste siglåterdemklistra organisera och börjnazis-upp- vuxnauppföräldrarna derasi viktiga roll.muntrar nattvandratiska affischer attdet naturligai pojkrum-väggarna umgänge
Föräldrarnamåste de duger. mellan ungdomarveta för ochatt desjälvaInte nazister, intedetärmet. att vuxnaförälderVarje bäst för sitt barnär fungerar.ärfå förattdeärräddaeget ochutanmammor,

i undantagsfall.utom extrema inte orkar Föreningar,organisationer,enskildasättaemot.
Under ungdomstiden får männis- det idag ofta kallar denHär kommer behovet ideellavidgat somettav -kans identitet allt klarare och sektornfamiljegrepp delviktigären social- nätverkeMångamer nytt. en av-medvetenform. Det då sökersigär kringarbetare människa.lägger hängivetarbete Jagman ingeett en ungner serfram för bli självständigoch hittaatt familjer motsättningmellanstatliga,kommunali kris fungera.Ochen att att attalldeles identitet. Denna identitet frivilligaförmå ochfrånvarande insatser. ställetegen I jagtrorattpappor engagera a -utvecklasi samspelmed andra, främst sig dekankompletteravarandranågotgått ochnär utgörasnett.den familjen. länkar kedja.Jagiegna socialtjänsten övertygadInom också ärenpratar om attman.Under den här tiden söker ungdo- alla kraftergodaalltmer behöversamlasnätverksarbete. förOm viktenom attavgrund deståpå, sökerdet förbättra tillvaron för ungdomarmarnaen att andra desjälva basfa-änatt engagera somhållbarai föränderligvärld. De söker aldrighaftmilj någondjup, ochen ’ i barnseller tillitsfullnäramänniskasetten enungtrohet sin omgivning. behöverDe kontakt medliv. fritidsav Dagis, ochskolan ocksåmedär envuxen.kontinutet i sinarelationer. villDe höra hoppasi detta Så jag slutligennätverksarbeteochmålsättningen kanatt an-hemma någonstans.Och de vill förstås vändafamiljeåret framutveckla tillär grund kun-som att tatryggare atten nysagtha något stångas under fri- attstå skap och föratt mot på. metoder utvecklaattnya

görelseprocessen.Att väggar arbetetmedfinns vidga familjebegreppet.utan Det mångaengageradevara männis- att
inte frihet Det hemlöshet,är är kor Samverkanmellan ideellaolika de insatsernabereddasomen ställasättärsom att

uttryckt saken.poet ochdeoffentligaför kommer haungdomar. veckor särskildFör attupp ettpar senUnder de här åren ungdoms- betydelseJaghoppasjag med och många desom Farsornär i attvar avmanar or-ministerochtidigare lärareoch Sverigehade ganisationer finns idagriksmöte härsom i kännerNorrköping.som ett somfostermamma,harjagmött alltför många allt fler sigmanade delta utvecklingsarbetet.I städeri iSverigehar under de att
ungdomar kännersigsvikna Särskildautvecklingsmedelfinnsfem allt flersom åren börjatavvux- senaste avsattavuxnaenvärlden.Många saknar inför famijeår.nattvandra FN:satt nattvandrareen Envuxen stan. sommed viktiga frågor,prata träffadejag kommer följa arbetetom talade behovet Jag medvuxnasom attett stortom av sam-kan stöd ochvägledning. hälle intresse,ge där inte minst mingenerationernakan i egenskapmötas ett avhar ocksåJag exempel för- ordförandeinaturligtsett idag. regeringensBarn ochAtt mångasättänmer ung-äldrar känner sig maktlösa ochsom domsdelegation.ungdomarsaknarvuxna sinomgivning
otillräckliga. Jag ärvet bryr sigoch kundemammor Vi kon-som stöttar.som
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DreberAgneta

OCHFAMILJEN
FOLKHÄLSOARBETET

l
ll
l livssituationpåverkavårkunnavaraktigasocialadet meduppgift före- hur viktigtFolkhälsoinstitutets ärär att egenatt

sammanhang.kunnaochför barnrelationerocksåanförandeohälsa. i mittbygga skaJag attatt sorts seenge; tillvill övergåDärmed jag nämnarela-behövergrundhälsa.del insti- närade insatser Barnenredovisa attl en somav
Folk-fort- ord deochtill föräldrar någraför och tioner sinaförbättra barnsgör program somomenatttutet

och vilkenarbetar medföräldrar. hälsoinstitutetkontaktmedbådasinalöpandehälsa betydelseföräldrars och ärsom av
familjen.eller de harföräldrarna skilda bäringfamiljen, hur den i Oavsett ärför ut omoavsett ser

0rdmed någramig börjaavgörande Låt sägadettillsammanslever såärövrigt. attatt. Folkhälsoinstitutetalkohol.kontakt med sina Inomfår hauppehålla barnetdåbörjamed migska näraJag omatt en
föräld-missbrukandetillhur barnföräldrar.i vid begreppethälsainnanjaggårinnågot ser

finns riskdetochsärskiltoch barn/-hälsatalar ärolikal inom Jag Närpåvad görs utsatta enrarommansom program.
harmissbrukare.Viblirde självafördjupar sigilättfamiljer detalko-skadär vårainsatser ärrör attattl mantaupp som

Socialstyrel-meddärför, tillsammansväldigt mycketfinnselände, detallergieroch rökning. Det områ-hol,j är men
kallar Deprojektförsö-Folkhälsoinstitutetstöd till posidvt.information och InomQ viadendär startatett somsen,
underbarnen.Vi kommergoda glömdafrämjadenhur kanpåverkahäl- kerhoppasföräldrarna kunna marsatt seI

medsatellitkonferensmånad haläsaoch skulle viljahälsan jagfamiljen därigenomocksåochinomj attett enuppsan
därkommunerlandetsiOttowa-manifestet,frånstyckej ifolkhälsan personersomstort.

utvecklaochkanarbetadiskuterarhurhälso-medvadbeskriverhar särskildaDessutomj menassomprogram
barn tillförebyggaförmetoderfrämjandearbete.barns respektivegäller specifikt attattj som Vi kom-missbrukare.blirmissbrukaredenHälsofrämjande arbetekvinnors ärj pro-

andrahurdiskuteraocksåmöjlighetermänniskorfamilj viktiga inslagerelationeroch utgör attatt mercesssomger
och tillbarnstödjadessaför- kanochsin hälsaöka kontrollen sättsärskildasatsningar.föremål för över attoch seäri

positivt.hälsautvecklasfull- derastillståndden. nåmedarbetarehär bättrajaghar FörEftersom att ett avett par
ochattvåld kvinnorocksåsocialtväl- Vimentaltochfysiskt,frågor och ständigtarbetarmeddessai dag motvetsom

förnippathuvudvåldindividen eller är närabeñnnande,måste överpunkter ideltar med tagetgrup-pro-egnasom
idagalkohol. pågårbruksträvanden med Justidentifiera sinauppehålla kunnakommer intejag enI avgrammet att pen

ochkvinnorvåldkonferenstillfredsställadem,och bli medvetenderas anförande.arbetei mittvid motmig omom
därifrånkommerprecis äreftersomjagbemästraförändra ellerI behovochFolk- sinadel arbetedetEn stor somav Vålddettafyllddärför jagskamiljön. Hälsan ävenfår bäring mothälsoinstitutetbedriver tema.avsessom enen

ochskadordel demåleti kvinnorvardagslivetochinte äriolika Folkhälsoinsti-familjer på o-sätt. en avsomresurs
befolkningenochdrabbarlycksfallbegrepppositivttillvaron. Hälsasjukdomuppgift förebygga ärär ett somatttutets

ocksådenolycksfallochpersonliga skadorsocialaoch ärbetonarförgodhälsaohälsaoch främja van-och re-somatt en ändamänniskorfördödsorsakenförmåga. ligastefysisklikavälfråganarbete hurställeralla. vårtl somsurser,oss envik-därmedN 40-årsåldern.Detidäför bara ärinteHälsofrämjandearbeteohälsaförebyggasjukdom och ärkan uppg
kvinnorVåldfolkhälsofråga.Arbetet tighälsosektorn.förolikafamiljen i ut-motsådant sätt ett ansvarattett, för kvin-hälsofara, enbartintelivs-hälsosammabarahandlar inte görkanavseenden enomgynnas. försjälvklart ocksåsjälva,välbefinnande igäller vårtstilar,i definition hälsaEnligt WHO:s utanär utan nornaett

bådearbetarFolkhälsoinstitutetbarnen.bemärkelsevidarefysiskt, psykiskt och socialttillstånd av olycksfallochskadorförebyggaför medhär lillavill hadenenbart frånvarovälbefinnande, Jaginte attavstampenav
ochalko-alkoholbrukförebyggaochaspek-hälsaberörmångamarkeraoch tänkerohälsa.Omsjukdom attattattman

holmissbruk.för hängergrunden hälsaoch närafa-definition utifrån barns ochdenna ter att
Folkhälso-frågaönskanförmågaoch Envårmedvårförstårutgångspunktersåmiljers somannansammanman
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läggerinstitutet mycketenergi och detfinns hur kan dockgravida.Men jag tycker skaett attner svar man var man
också familjbäring barnoch hanteradettaproblemoch förklaradetärattvädra tydlig i graviditetär ochsom att attvara

rökning. flestaVi idagmycket ska- harDe våra alkohol intehörihop. rettDettaävet settmerom mer. avoss mam-
dorna passivrökning förvisste och mormödrar hänga ochdärför bör absolutän undvika al-säng-ett utav mor man
tiotal sedan. rökning farligt för kläderna vädring, frånår Att det inte kohol dendagenär ärmen vet attserman man man
den röker har känt till länge. längre, åtminstone storstäderna. tidigareinte i gravid och ocksåMen pla-som om man

kan också passiv rökning har betydelse det gällerföre-Detta graviditet.närattnu se nerar Idrabbar barnen. leder förDen till risk komst kvalster. Under innevarande och detår, gällerav
allergiutvecklingochdenlederocksåtill faktorn,Den tredje i hög grad under harvåren, Folkhälso-ävensom

luftvägsinfekdonerökadrisk för och påverkarallergierblandbarn, husdjur, riksomfattande konferenserinstitutetäran-
kan dessai dagarläsai tidning- dvs pälsdjur.Vi pälsdjuren ochMan rökning graviditet.är Inat. vet att taren som upp
hur barn framför fårdrabbas, allt stimulans, uttrycka detjag Sverigeröker cirkaså, de27arnaom om procent av

storstadsbarnen. till utvecklaallergiskabesvär. gravidakvinnorna. KonferensernaDetta riktaratt
också föräldrarVi rökande också åtgärda. faktiskt alla inompå- måste sigtill de arbetarMan mödra-görvet att att som

verkar riskerna för deras bam ska inte sina bam levandedjur och vårdscentralerna,framför alltsmå barnmors-att ge
börjaröka. deungdomar därmedriskera barnetutvecklar al- kor hel läkare.del Eftersom38 ävenprocent attav men en

röker har rökande föräldrar lergi. har utbildningsdagi varjelännårsom som en
tillåter sinabarn röka. Icke-rökande allaFolkhälsoinstitutet kommer under i arbetarinom mödra-att stort sett som
föräldrar tillåter barn rökasina ha allergikampanj,till- vården. Tillsammans med Hjärt-1995 ochatt att storsom en
har barnenbland Riksförbundet Cancerfondenrökarna. med Lungfonden och26 harprocent motav sammans

rökande föräldrar inte tillåter Astma/Allergi, Apoteksbolaget, utvecklat mycket pedagogisktFör Lä-som ett mate-
sina barn röka siffran i direktkaresällskapetoch Livsmedelsverket. rial, visardengravidaär 12 kvinnanatt nere som

medanicke-rökande föräldrar kommer hur barnetpåverkasuppmärksammafler hennesDär rökning.procent, att av
inte tillåter barnsina röka har personalkategorier det härderisker Genom använda10 materialetgörattsom attsom

sinabarn bland rökarna. barnutvecklarallergier,omvi intetill- kan barnmorskanDe till inte släppaprocent att attav se
härsiffrorna föräldrar-visar försöker förebyggadessa. villJag lagt nedäven poängteraatt attatt taget.om sammans

röker detviktigt vadföräldrarna faktiskt vilket säkert mödaDet så, ni mycket läggaär är materialetvet, attna upp
föräldrarnaochvilka skadetintefinns brabotemedel pedagogiskt,några så det inte uppfattassäger sätter att attnormer mot

barnen. brukar allergier. faktiskt storebror ochAnnars Det enda kan kommer talargöragentemotupp somom om
barn inte föräldrar och bör före- vaddu får och inte fårsäga till Kvinnangör skagöra,är göra.attman attsom attsom se

det byggabättre. självvilja sluta röka hon fårsäger dengör, härnärutan som vuxna men
inte det gällerrökning och fjärdefaktor, kunskapen. finns det ocksåstämmer när jagintekanlåta barn-En Nusom

det har ifrågasatts det gäller bli eftersom morskor röker och de behöveräven jag engageradnär nämna äratt som
alkohol. Också här det bety- idensjälv, naturligtvis bearbeta detta.är amningen.Amningharock- Men inteärstorav

föräldrarnadelse till uppskjuta fulltbetydelse det gäller skydda destomindre detså möj-ärnäratt attser att attanseren
introduktionen alkhol länge barn utvecklaallergier. ligt arbeta det här sättetav mot att attsom gentemot
möjligt. härblevväldigtkonkret. alla de gravida kvinnorna.Det DetMen inteär

problem drabbarSveri- förEn barn ocksåpåverkaspsyko- enbart barnetsskull, också förannat utansom vet att
barni rasandetakt överkänslighet socialt olika kvinnanskaslutatänkerdock sinär sättJag avstå röka.Detges egen,som

ochallergier.Idag lider tredjebarn från handlar barnetsi in detta, bakgrund också kommarättvart att mot attoma
Sverige överkänslighet. rökfritt efterVi där hemtill födseln.i Folkhälsoinstitutet hemharrekry-ett ettav ser attav

sambandmedräkningen, talare listan, snabbnära nämligen Detta mycket ochkort-även nästateratmen var en
med fukten och ventilationen i våra Vibeke fattad hurBing. Folkhälso-exposé över
bostäder. arbetar frågorVad gäller ytterligare faktorer institutet med rörsom som

Fukten påverkar kvalsterutvecklin- familj folkhälsa.familjen och Vi kommer fort-påverkar vill jag nämna att att
ochi takt med blivit allt dukti- Folkhälsoinstitutet också har och utveckla arbete,har vårtsättaattgen a attgenom

förvåra bostäder folkhälsoområden,haft hel del för deolikatäta insatser gravidaatt attgare spara en ser som
harenergi, dettamedfört kvalstertrivs familjeperspektiv.kvinnor. väl känt alkohol och arbetarmed, iDet är Jagatt att ett

allt längre ocksåi Norr- graviditet inte hör ihop. vill återigen betona,Vi planerar även jagnorrut, numera att om
land. Vi kan i statistiken barn i under ha för huvudsakligenhar detvåren speciellsatsning talat fysiskaatt attse omen
Norrland har allergiska psykosocialabesvär hälsan, de förhållan-uppmärksammagravidakvinnor såän ärmer att
barni södradelen landet.Dettahänger derisker finns denaochdenpsykiskahälsanviktiga.konsumerar Viav som om man
ihop med det kallt därföroch familjeåretalkohol. Under förts räknar medär årenslopp har det undertätaratt att

bostäderna därföroch debatthuruvida mycket kunskapska dettatill inspiration och förär sägaman mer man en merman
inte utomhus lika mycket. Kombi- gravidakvinnor, eftersom detdet kan fylla kunnabli bättre gällerärmu näratt att
nationen fukt och de konstmaerial för bra folkhälsahoskvinnornamedskuldkänslor de har arbeta Sverigesav enom

använder byggnationenstimulerar familjer.druckit alkohol innandevisste deman attom
ocksåallergier.
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Vibeke Bing
l

FAMILJESTÖD 1

NÄRSAMHÄLLET

föräldrastödGenerelltutforskande förebyg-Vibeke detsocionomoch mittheter Bing, IJag är av
gandearbetetsmöjligheter har jag söktförskollärareochharlängelevtocharbe- generellaför-ord först detNågra om

professio-Göteborg. samarbete olika slagmedhar också vidare-i Jag Ungefär själv bleväldrastödet. jagi närtat av
i folkhälsokunskap frivilliga. del vaddettalärtmig vid nellaochutbildat EnNor- förälder sextiotalet disku-i mitteni av

Vid sidaHälsovårdshögskolan,därav min mig skalljagdelge mindiska världen liksom i dettaterades helaöverstrax.er
dit. familjerådgivareanknytning jag verksam sitter Bertil Sandén, iNu faktum kanfaraillaär landdet barn sinaattl ochGöteborg,min samtalspartnerFolkhälsoinstitutet här i Stockholm fickfamiljer. fenomen be-Detta‘ sam-l egna
för arbetskamratunder Vi harHälsa. mångaår.Barns barnmisshandel medandranämningenprogrammeti -haftförsökt tillsammans.Vi harhjärtat fullt det talar tänkaDet barntill livär ord, föräldrar kan skadasinaav man

föräldragrup-ochj skall tala studiecirklarför själva,mina kraftig inled-gärna ochsjäl. debattgärna ochlem Enom ag om oss
för föräldrar. haft sommarlä-erfarenheter förebyggandefamiljear- Vi har bamläkarföreningen,des svenskaav per, stat-av

för frånskilda ochderasbarn.jagutgjort del socialtjäns-betedär utredningar ochdetstodligager pappor snarten av
Till vardags arbetattillsam- ständigtpågåendearbeteharhar jag I platsklart skallhemmetettten. tryggatt varaen

omformamed mödra- och utforskat möjligheternapersonal inom ochstödjaför barn allamåste värnaattavmans om
förskolai deskall debehovbarnhälsovårdenoch tjänstervåra familjen. Särskiltöppen relationernaide godaatt passaen

till familjer kravBergsjönheter dagenssvenska har. Detförort Göteborg. isoleradeochövergivnabarniären utsattta
skallhaft själva tjänstervåraden. familjer.ärattoss

förståssamarbetemedföre- alla. söktebärandeidén bakom det nå Jag inleddes.Den årtionde IntressetBarnets
arbetet för profession hurbyggande Göteborg alla Bertil hani sini barnökadeochför ochkunskapernaär vetatt att om

i famil-stärkerdegodarelationerna familjepo-barnfamiljerskallhatillgång till brett brettuttryck idet sigett man etttog
Självharjagföräldrastöd. jendvsmellandemed sjuttiotalet.allmänt I under För-mötet litiskttusen- vuxna. mer program

erfarenhet stödjarelationenmellanhar blivit förföräldrar det tydligt mig familjerådgivning,tals äldraförsäkring,attav
föräldrar barn. Målgruppen harsmåbarnsmammor och vidkvinnor psykosocialt arbeteförebyggandeäratt som

ochtid för sig själva.behöver barnavårdscentralerna,mödra- ochgemensamt; paretatt pappor,mer mammor, ut-vara
barn blivande,nyblivna ochbehöver deras iOch föräldramöten,byggd barnomsorg,män är öp-som pappor mer upp-

familj samhällsklasser.Bertilför fäderJagkomtidigt lösta i alla generellaradförskola långEnattvarautrymme er pen m m.
utifrån yrkes-skall själv berätta sinunderfundmed föräldrar småbarnsfamiljernamånga riktadestillinsatseratt unga

för mässigautgångspunkt.hålla ihop. flyttar ochsäk-Par för föräldrarnahar svårt göraatt tryggareatt
isär ständiglängtanefter häri salongensitterochgår i Någonstans familjernaochihop därmedoch uppväxt-pap-en rare

upplevelsen pappalägerkärleksbrist. sedanvårt fick ocksåkärlek,i 1987 för barnen.Vivillkoren bättresomav por
samarbetspart-ocksåvarit sarntals-och förbud motett aga.

Psykosocialt bälsoarbete Även tillsarn-till hararbetatmig. vi delhar såledesutgjortSjälv jagners en av
samverkan för relationenmellan Göteborg.i värna struktursådanstödjandeatt ommans en

föräldrar barn upplöstaoch små i detlänkaförsökteDärhälsoarbete främja godaärEtt sammanmangott att
familjer. Målet har varit också vid mödra-föräldrastödetindividuellamellankvinnor och mel-relationer män, att um-

r omfattas detgängesföräldrarskall för-denbarnhälsovårdenmed öppnaföräldrar Och dåochbarn.lan är, avsomre-
Öppnaföräldrastödochgenerella förskolankom till i slutetgenerösa skolan.relationen mellandan nämnts, sompappor

ibyggt inte barai Göteborg, mycket populär.sjuttiotalet och blevsärskilt viktigt hälso-skör.och barn Ett utanupp av
video-har spelathelaSverige.Vi föräldracentrum,utveckladestillDenfrämjandearbete också medverka ettär ettatt

skaerfarenheterband småbarnsfarniljeriförsamlingspunktskapamiljöer därvänskap,till somompappors enatt gemen-
stund.visa första i Göte-bostadsområdena.Denglädje frodas.och kan utväxlasochskap enom



utflykter eller ha socialtklargö- vandestärktes identitetborg etablerades mini Bergsjön, socialt ensamatt ettett som
randesamtalmed socialsekreterare. ståendefyrabarnsmor...bostadsområdemedhög omflytt-utsatt en

harsocialtjänstenförsökt följandeGöteborg Under höst träffadesning, ensamboendesmåbarns- Imånga
och för frånföräldrar. sig allablivande, Bergsjön gång veckanimöta presentera enmammor

nyblivna och nyinflyttade familjer skeddeunder studiecirkelform.i VDet
öppnaDen olikabostadsområdenaoch visadem den bjöd lite instanser prostituatt a

stödjande miljö studievägledareförskolan. tionsgruppen ochöppnaen
arbetsförmedlingen. kokadeVi bisalJagvill ochmarkerabe-gärnastannaupp gemenskapUtan gjordeWaldorff-dockor.ihop, Pratadtydelsen förskolan.den Finnsöppnaav

blir människan sjuk aldrigpratadeoch pratadeannan i sinanddet samhälletnågon institution i en
ström...för både ochbarnlättillgänglig, Detgratis är ärsättär att vuxnasom samma

Efterallt annorlunda.Nu ärtids hälsoproblemoch erbjuds alla förskolebarn många våroch attav avpsy-som
mittflyttat åtskilliga i liv jgångerHälftenföräldrar, kosocialkaraktär. den äralltså barn och till- av vuxnavuxna

finns skräpetäntligenhemma.Visst "befolkningenförutom möjligen leveri hushållmedbaraNej, barna-sammans. en
och klottret. harmina pajEn sönervuxen.Vid påfrestandevårdscentralenfinns livshändelseringen jim- avannan

förbar saknasdet sociala stödinstitution förstår öppen ruta...enett gottsomsom
har jagunderbarväninna iEn Lennätverkkan nätverk intebarnochföräldrar underhelasmåbarns- Ett gottge. som

förstår långt andra.änbuffert vänbara vid svårigheteri livetperioden. iallafalldenDet endaservice ärär meren somen
lärde Dalarna,kännavarandrai dallmänt stöd för hälsa ochfrån socialtjänsten förtill allaär menutan gersom

först därpå blev riktigtåretvälbefinnandeföräldrar. bådehos ochbarn. "det viktigJag är varatt vuxnaanser en
Kanske det hfinns vänner. äruppgift stimulera den förs- socialgemenskap tillgång tillIöppna mestsorgeratt

deladÖpp- inteduMen ärkunskap, värdegemenskap,uppskatt-kolansfortbeståndochutveckling. gemensamt. sorg
halvbel Det ärförskolan för ningochmaterielltstöd.Sådant denstödjandemiljöär sorg. sorg...na somen

Miljonärerna inte ibor Bergsjöframförallt kvinnors kan miste Tillgång tilloch barns hälsa. ensamma om.
jagborÖppna här där i allafalKosmosInteutanför familjenförskolan, föräldra- andra stärkerprecis vuxnasom

skulle rynkaMiljonärernaskyddsnät. näsmodernaföre- barnens Bergsjöndär jagI nogrepresenterargrupperna,
värderingar ändå. härmina Nej boteelser det generellaföräldrastödet arbetadebor barnenmedinom 30procentav

desökandemärmiskorna,debara sin självklarthelt banbrytande. Det ärär nog sompattmarmna.som
likartad bakgrund.harmånga Ardessa sättförskolorna kom bli betrakta hushållsenheterDe småöppna att en som

medhavereradfrån arbetarhemi tillvaron, ankare familjeenheter.Vi allaganskavälhuri bostadsmil- tarevetettoas - -
nyfunnen kärlek, livserfarnrelationer,det kan för för-för kämpajöemaoch inspirationskälla såväl attvara ensamen

skulle viljajag säga..."sörjningoch barnen.besökare för personal. eko-Den är ansvaromsom
tredjenovellDenna pris inomisk och ändamålsenlig,dynamisk varm e
bibliotektävling Bergsjöns utlysoch utvecklingsbar. härbärgerarDen Om sommammor för sedan. Bergsjönår bor dnågra Ialla,både och fat-barn, rika ochvuxna "Min hembygdBergsjön.

sökande människorna skriver denntiga, vita och glada och ledsna,svarta, Vad i all glansBergsjön sin intevore om fyrabarnsmamma.ensamstående Det "ochstarka.svaga dessa dörrar fannsöppna
riktigt också detbortycker jag mångahumantDe ekolo- attrepresenterarett Bergsjön tycker mycket.Om jag

hennes.livserfarnai stadsdel älvgiskttänkandedärdenprofessionella en somut- Varför jag har godaJag tror tusen har ochjag många bancmött röttgångspunkten allaföräldrar i någonär ettsomatt grunder. ha varitFrån att en ensam alla de hañtusentals jagmötenbemärkelse för sinabarn.Ochär genomresurser isoleradmänniska landsbygdenute föräldrar återkommermed ochbarnden ekologiska tanken livser-är enatt befrielsekännsdet ha blivitattsom en skimrande kärlek. Det längtanärfarenhetkanåteranvändas. till-När är temautåtriktad och fylld medlevandeliv. -
efter kärlek bär i bröstetoch frågarkan den erfarenheterbli mansammans enes ensamförälderdelarödetJag attvara den möjlig vinnasig ochbevaraärden andreskunskaper.Ensamhetöver- attommed medsystrarmånga här i Bergsjön.

för längeDärför vändejagmig sedani vänskapsrelationer.Isolering kangår nyskild hade kontakt medSom jag
Familjerådgivningen. lärdetill kännajagbrytas och sammanhang.övergå På så ’Flekis’,den förskolan Rymd-öppna

ville medhonom.Bertil och rådgöra Vkansvaghetvändastill styrka.sätt och fick folkhögskole-torget nys en fördiskuteradevad kan ocksågöraKunskap,gemenskapoch möjlighet attkurs Barnavårdscentralen ochsom Bergsjönmedborgare i skalltill påverkan officiellt formuleradedeär tsom exordnatFlekis i Dalarna.Kursenuppe var farniljerådgivningenskunskaper.delförmålen förstärka föräldrars livs- Året avatt föravseddenbart kvinnor. -84,varglädjeoch livsvillkor. lärMen vem som bestämt juli.i Vilken upple-närmare
Föräldrastödden förskolan eller iöppna närvemav velse Dalarna all människor-i ära,men Fföräldragrupperna, det växlar. En krossasdrömmarnaut- livsödena i allaochna, som oss envarvar imaning därför till allaär att attse ställa sigolika. barn, kvinnoband frågaså Våra våra måsteEn närman manföräldrar får möjlighet tillgodogöraatt jobbat fältet medknöt kändegemenskap inom mödra- ochJagosssamman.sigdessaförebyggandetjänsterantingen barnhälsovård kommeroch glädjeför första flera detgången år. Hurär:

detgällerattlärasiglaga följa medmat, börjadeLivet igen.Saktaochlite måna denfaså värnaärtre- att attom om om
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Ijegemenskap obenägnakretsarkring barn stödja när och hennesbarn självklarhet.attsom ärsammapappor man en
h föräldrar och nyfödda familjendet barnet upplöses splittrad flyktingfamiljAtt meden

så obenägna Vidstödja invigningenär den familjeårFNzs och barn i Sverigeoch ien att Bos-av mor pappa
räldra-barngemenskap tyckerskall jag därför det platssinär nien kännerstarkaband för de flestaärsom attupp-
tthållas drömmarnakrossas fråga:när bestämmer familjebandVem vilka lätt förstå.att

ÄrkommerdetHur sig såbered- viktiga detbarnochföräldrarär är Det löper ocksåstarka bandatt mellansom
till kärleksfulla samtal självaellermed det andra familjeban-Attär frånskildafaderoch bam.små Bandpappor som

förlossningsrummeti den starkamellandenså ärär klipps eller aldrig blir knutnae men ensammamam- av

Bertil Sandén

FAMILJERÄDGIVNING
fokusiparet-

personliga relationenmellan Förälskelsen hot. pendlar mellan hopp ochManen man
fångarkvinna intresseundervårt förtvivlan, närhet och distans.Kanskenu ochkvinnaMan varandra för-vidvärmer

vigningen familjFN:s eår. I börjarav attackeradepar- älskelsenseld och lågor. då brän- rent attJust man av egen-bållandethar vårt dit står skaper hos sin förstursprung, sällan.Påvår lägger partner som manner partnerosshärlängtan, föds tillfredsställelse,vår attraherades glade,djärve ochDendeegenskaper förnekaröver och av.somN glädje,ikelse, trygghet framtid.och frispråkige pojken upplevs lätt-förföljer hos själva. iNär går som enoss ettverklighetvär idag kärlek till sinnig slarver.Och den kloka och efter-attge en parförhållandefår möjlighet levaatt ututvaldda och bli älskad densåsom tänksammaflickan enbartatt hittillsvara oupptäcktaoch hemlighets- ses som av-
alde Eller kommerdrömmen stängd,tråkig och pedantisk.ettom fulla sidor. kompletterarSom parparförhållandetill baratt ställdaförväntningar,vilka inteett Högtoss som varandra. blirVi äntligenhela. kännerVi

från detnne förflutna, infrias, leder lätt till besvikelsersom en vag starkare,vackrare friare.och allafallI somossrhoppning eller ständigt på- uttrycks i anklagelser.Insiktenettsom och hoppas detta Tillsammans attom enstrorprojekt,ende vilket arbetar varkenförmår utplånadenatt med får livvårt mening. partner egnapartneren ennyrverkliga. ensamheteneller tillfredsställa allafinnsSäg, det faktornågon enda för ens
behov ledakan till bristandeömsesidigttrivseli livetviktigare levai braänatt en"rleken kännsplötsligtDet tråkigt.och gemenskap mednära engagemang.en annanmiggång min bror Danieldenna Upplevelser ilska och främlingskapgav människa varje parförhållandeI avgottdefinition. Kärlek jagefterärnär växlar med känslor klistrigten uppstårdagligenintima situationer attav varasomarbetsdagskyndar mina och insnärjd,uppträngdg steg väggen stän-avbryter den mängd icke-intima mot avstoraochivrig hemmetsmig dörr.närmar digt förpliktelser.krav ochsituationermitt i vardags överdådgråa nyaenlka känneteckenbär den kär- Allt fler sambos och gifta upphörmogna slask, vedochvatten.avinom oss Lites börjamedaminka gradvismed visavarandrauppskatt-en att

baka våra upplevelse Tvivel och trubbel ning ochrespekti sambandmeddeegna av ny- nor-kärlekckt Vad fannsdå inom malalivskriser underuppstår gravi-ossav Efter förälskelsenföljer perioderdå sommankänslorrrande lust,förvirringäventyr; ditet,småbarnstideller flyttarbarnenav närtvivlar har valt Olik-rätt.om manbeundranpmärksam och skattefri hemifrån.Jobbet, karriären eller TV:nheterna kan upplevas hinder ochsomrusning
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förlossningsvförskola ochförförisk älskare/älskarinna,blir efter första öppenboförhållandenupphör deten
kärleksvårdsciranordnandetid ochfårdetallra Familjerådgivarnafödelse.barnets mår- samt avmesta ens upp-avsom

boksnurreprojekt, ‘Karllar.märksamhet. Iproblem date-harkerhur många ettsom
underallaha, har 1993-94Samlevnadenmellan ochkvinna måsteför ochdettill tiden graviditetensig sman rar

bokbroschyrochlevnadslitteraturför påfrestningarisärskilt födelse.förstabarnetsär storautsatt
privata företutplaceratsifinns övertygande väntrumstorstäder. Det en

ställdadepåSatsning sämst samhälleligainstitutioner.ochdetstatistikfrånGöteborg beskriversom
ensamståendeföräldrar, friskvårdsprogramantalet Göteborg har i sittstora

Kärleksvårdfarnil-särskilt i de kommunalafrånskilda och separerade, särskilt denbetonat
familjerâdgivning istadsdelarna. socialpolitiska roll.och centrala Bort jerådgivningens gruppnorra -

har,sammanboendeföräld- Folkhälsorådet Göteborgalla i kärleksvårdscirklar50% harFrån 1988som enemot av a
målfrånvarandrainom Healthy City, atttvåårbryter byrå. undFN:s ordnats vår Fem mötssattsomupp parrar

deockså familjeseparationeribarnetsfödelse.Vi antaletefterförsta minska sammankomster timmtvååttavet om
risk för separation denfinns särskilt områdena nivå, farniljerådgivare.tillsammans med Pstor motatt somresurssvaga

invandrare resursstarkaområdenablandvissa redovisasi de skilsmässasär- ordethar ånämntgrupper av som-
svensk. de arbetarparrelationerdärden rekommenderarskilt i och attär tyngdaskilliga gånger, ärene som som avpar

farniljebe-familjerådgivning ochmed svårigheterolösliga men.somsasynesblirTabbar får med-möjlighethandlingtaggar djupgående motsättningar, sådaänsom attmer nu nar
förtvärsektorielltarbeteallt verka lokaltförbereder i till hjälpskolan varandra godän kanI annat ettoss gpar vara

förstaförebyggaseparationcentralarollen dels förutsäklara den i Detmötaspart-som att somatt att grupp.av ennom
effek-Föräldrautbild- dels lindraparförhållande. åtgärdvid familjekris, villihop ochi borett att paret repareraner

till efterseparation.undantagsvisendastningennår förhållande.tenupp
ochfrån BergsjönSocialsty- initiativ BVComfattning och nivå Påden farniljerådgivare vårSom tarsom u

Alltför medstödrekommenderat. sällan Angeredoch Göte-har klienternasrelsen MVC gångspunktiav egnaresurse
harfolkhälsosekretariattydliga förebilder och stads så problem.finnsidag borgs deras Poängeni äännormer snarare

Folkungagatan ivälfungerandetvåsamhet. Familjerådgivningenför 16 leveri parförmänniskorallaen ettatt som
beslutenmed de politiskaKonfliktbeteendenutvecklas svå- linje likartadeuppgiftedelvisnär hållandemöterstartat

kostnadsfri samtalsmottagning träfflängreupplevsrigheternainte i studiegruppoch krav. Attensom enge- upp en
dag respektivefjortondeangelägenhet. DetMan gång somligtsäger: andra klaratvar av ocmensam par som

utvecklaTvåsamheten fortsattproblemet Vi har den enskilddu mottagning. medmisslyckatsär att annatgersom
ochsocial-medsjukvårdgräl med sting eller samarbete breddadpräglasdå vårt tillgång till expertis,samdavav en

föräl-stadsdelarna, ispänd defrån varandra i tjänsti ifrån denflykt bort kommer passividigtt exen norra somman
föräldraträffarochoch drautbildningen ibristandeöppenhet,lögnertystnad,i patientrollen.serande

dessaiproblemen medsamlevnadsteman,varandraoch familjerådgivaren hasvek. sårarMan Par mötertsom ex som
till-varandras Folkets hus:hög. använder Lövgärdets Att trivasläggs katastrofen och förgräsMan ofta lätt att

föräldrar ochständigtpågående också Vissti Inspirerademisstag stödasituation.liga sinen sammans somsomvapen av-
ochibland ilskadåupplevas blirmaktkamp. kan femmedAtt i litenomman argseparera par ser mgruppen-

paøförbâllandet.konfliktersamtidigt intenödvändigt, i samspelsmönstretvariationer iman or-som som n
genomföra fruktardetta. hurkar Man normalt. förstår svårighManattatt got

Familjepedagogiskt,skallska-barnen, självoch inslag iregelbundna varjeärpartnernman ter p
utåtriktat arbetefamiljen splittras.Ellerallvarligt Erfarenheterdas förhållandesutveckling.om

huvudstupain ikastar sig blir belastniså lidande intelängreför GöteborgsprogramansvarigSomenman ny eneget
och fastnari kvävande kanrelation hjälpakompetens,Psykosocialfriskvårdsprogramstadsett nytt, utan somen

beroende. framåt.självochökade möjlig-fick Vibeke Binghälsa gruppen
projektstöd tillekonomisktheteratt ge

med barnUnga Familje-utåtriktadeverksamhetviddenpar
Redanfamiljer rådgivningenFolkungagatanalltmer 16.En ärutsattgrupp unga

förlossning och samladessambandmedhavandeskap, mellani åren1985 1988 en
bå- Parförhållandetspädbamstid. barninnebär tvärfackligoch Att närgrupp,

Framför aktivaoch förluster. allt får underVibekeBingsvinster barnde ,är man
förändringsperiod, medverkan.det ansträng-varsen

fö-flesta förberedda uppsökandeochde dåligt på. samarbeteiningar Vårtärpar
stöd allt frånSärskiltomdet saknar rebyggandearbetehar rört ettunga

för frånskilda fäder,från och kan sommarlägersläktingar näravänner 1988pro-
alterna- ansvarsfulltföräld-fessionellt stöd det enda villeutvecklaettvara som

tillmedtill separation sviktar i sina raskap På pappa"-tivet när semesterparet en- -
personal- ochfinns idag trend omfattandesatsningansträngningar.Det en

fler äktenskapoch föräldrautbildning BVC,allt inom MVC,att unga sam-
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fvarssonCarl-Anders I

FAMILJEÅRETINSATSER UNDERSVENSKA

och intressantafamiljepolitiken mångatill under ihar och innehållsrik, komma tillbaka åretvarit långDagen sam-
hoppasforskningsfrågorochkun- berörda myndighetermycken information, verkan medfåtthar attsomnya

uppmärksamma.forskareskallsvenskadärförtankar, uppslag. ska organisationer.Jagskaper,
behov insatserfinns ocksåkonferensenvill jag Detsådant kan avslutarbli mångordiginte Innan stora avsomom

forskningsinformation.förbättradförtill skriftliga informations- arbetet ii 0rd Kom-läsa vårt någranämna enomer
genomförandetgällerdetmaterial peka färdriktning- för familjeår.Kommittén Närbara mittén FN:s är avututan

under vårolika initiativ åretförarbetet Kommittén interdepartemental tjänstemanna-för i FN:s ser egenenen
ocksåsamordnare.Detroll främstficki ärursprungligenkommitté,familjeår. somupp-som

underinitiativ åretviktigt deundermed kommentar gift förberedaSverigesinsatservill då börjaJag tasatt somatten
långsiktigaarbetetill detknyterutarbetadehar naturliga familjeåret. Kommitténkonferens.Vitill dagens somen anav

organisationer.verk ochförra redan ipresenterades pågårkunnat alla komma handlingsplanlåtaskäl inte parter som
därför främstkommerKommitténskall kommitténvid finns vik- Enligt dennakonferensen.Det våren.till tals en

inforrnationsinsatser.medolikaoch arbetakontaktorganfrämstfungerasamhällssektor intetig är attettsom represen- som
spindeln ifungera liteuppgift skallinformationsbank med Dentalarlista.Detterad år att somprogrammets en

och länkfamiljeåretunder undersamordnade svenskainsatsernafrivilligorgartisationerna. nätet envara
verksamheterocholikafamiljeåret. mellanförringafri-betyder villinteDet evene-att

delsi utlandet.Dendelsi Sverige,familjeåretför det svenskavilligorganisationernas roll och bety- Målen mang,
sammanhållandekraften idrivandeochtill kunskaps-skall stimuleraTvärtom. räknarmed de handlarVidelse. attatt om

sekreterare,kommitténsdetta arbeteutvecklings-under och praktiskt ärviktig roll utvecklingspelakomma att en
huvud-ocksåmålenför den Birgit Arve-Fares, ärmedutgångspunktiarbetefamiljeåret. som
dag.här iförhandlar ansvarigfamiljepolitiken.inför familjeårets svenska DeRegeringen har arrangemangenom

hörahjärtligt välkomnaallabemärkelse. Nividkronor All- förebyggandeinsatseri ärmiljoner10 attavsattstart ur
ochmed frågor, uppslagtill henneinsatsområden pekasutiarvsfonden för utvecklings- Viktigamänna eravsom

har under denKanslietinformation.familjeåret. gällerhandlingsplanenverksamheti anslutning till densvenska
ochlegatihöstenfamilj ocharbetsliv, gångnafrämstför relationenmellanavseddaDet är startgroparnaärpengarsom - informations-fram olika slagtagitoch skilsmässor,utvecklingsprojekt initieras familjeseparationer avsom av - beställa.Till dettafinnsmaterialbedrivs generationsklyftor,organisationer projekteller attsomsom - katalognyhetsbrev,hör bl.a. överoch kon-samverkanmellan myndigheter etniskt betingadekulturellt ochi ett en- dokumen-planeradeaktiviteterfamilj,organisationer. flikter barnochkring samten

skilsmässorfrån den hearingtationdet privatlivetsVid dagens upptaktsmöte spänningsfältet mellanär om- höstas.kommittén ianordnades Iemellertidfrämst offentliga sektornden helgdoch samhällets avsomansvar.
de svenskainsatsernaskaslutet årettalarstolen.Också detgäller angelägnaståri områdennär Detta ärär avsomsom

i SOU-rapport.redovisasoffentliga emellertiddet utvecklings-sektorn för forskning ochden bådeär en
skallledatillfamiljeårethoppasViomfattan- utvecklingsverk-glimtar denendastnågra det gällerarbete.Når attav

till fortsattstimulerari sindebattverksamhet ipågår, har regeringen jagde samhet tursomryms nysssom som som
utvecklings-kunskapssökande ochfinns viktiga inslag i kronor tillnämnde ställt miljonerDet 10programmet.

också skallhoppas åretarbete.Vihandlingsplanen har kunnat för utvecklings-inte förfogandekommitténs attsom
förenarochdetbådedetsynliggöraunder kunnadagen. projekt. medelkommerDessa somattta upp

familjenochiskiljerspecifikaexempelvisde ansök-gäller fri konkurrens vidsökas i tvåDet synenosssom
familjelivettilldela i våraroll villdenfamiljesitu-förhållanden präglar den ochningstillfällenunderåret, 1marssom

framsläppaambitionliv.flyk- Vår ärför invandrar- ocholika oktober.ationen den att1
lyfta fram detoch denmångfaldenfamiljemönstergällerdet gäller forskning hoppastinggrupper, detNär ur

plattformoch låtadetbliförenaräldre och kontakt-familjebandunder dagar forskarmöten ochoch ensomgenom
villVi hoppasbyggavidarepå.familjer anhö- förgäller med väckaintressedet verksamhetkunna attattomsorgom nya

förarbetet Tackdethjälpa iemel-medfunktionshinder. forskningsuppgifter. finnsDettariga Detär attossett stort
dagkom hit itillfällefrågor hoppas för svenskalertid internationellt denintresseattsom
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Seminarier arrangeratssom

kommitténav





Program
för invigningen av

familjeåretdet internationella i Sverige

28 januari 1994,
Norra Latin, Stockholm

160363ARK6





Kommittén for FN:s familjeår

Familjen gränslösen resurs-

En konferens familjevillkor solidaritetochom
i föränderligt samhälleett

09.00-09.05 för"Dans fred"
Elever från Svenska Balettskolan

Öppningsanförande09.05-09.30
Socialminister Bengt Westerberg,
Socialdepartementet

Familjen och de mänskliga rättigheterna
i solidaritetensom ansvar namn-

09.30-09.45 Familjeåret i FN
Mr Henryk J. Sokalski,
koordinator för internationelladet familjeåret,

iFN Wien

09.45-10.30 Familj och samhälle
Professor Ijeström,Rita Li
Göteborgs universitet

10.30-1 1.00 Förfrisknin ga r

11.00-11.15 Barnkonventionen
milstolpe för rättigheterbarnensen-A Thomas Hammarberg,

Vice ordförande ij
4 FNzs kommitté för barnets rätt

11.15-11.30 Barns villkor i Sverigerätt och
Barnombudsman Sylwander,Louise
Barnombudsmannen

11.30-11.45 Samhällets för barnenyttersta ansvar
Örtendahl,Generaldirektör Claes

Socialstyrelsen

11.45-13.00 Lunch i Pelarsalen, Norra Latinserveras



familjeñrFN:sforKommittén

välfärdenochFamiljen
ochmål medelfamiljepolitikenssvenskadenom-

belysningeuropeiskfamiljepolitik iSvensk13.00-13.30
Björnberg,UllaDocent

universitetGöteborgs

verklighetfamiljen ochDen svenska myt13.30-14.00 -
Bernhardt,EvaDocent
universitetStockholms

frånarbetsliv erfarenheterochFöräldraskap14.00-14.30 -
föräldraförsäkringen ochkringutvecklingsarbete

landstingmödrahälsovården i länsJämtlands
Nilssondir.Avd. Agneta

SwedinGöranMödrahälsovårdsöverläkare

Kaffe14.30-15.00

nätverketsocialaDet
utslagningsocialförebyggaförinsatser attom-

Kärlek och15.00-15.15 ansvar
familjebegreppvidgatbehovet ettavom-

Davidson,IngerUngdomsminister
UngdomsdelegationenochBarn-

folkhälsoarbetetFamiljen och15.15-15.30
Dreber,Generaldirektör Agneta

Folkhälsoinstitutet

i närsamhälletFamiljestöd15.30-16.15
från lokalterfarenheter-

i Göteborgs stadutvecklingsarbete
Vibeke BingAvd. dir.

SverigeFamiljeåret i
insatserregeringenssvenskadenom-

handlingsplanenDen svenska16.15-16.30
Ifvarsson,Carl-AndersStatssekreterare

familjeår,for FN:sKommitténOrdförande i
Socialdepartementet



avenirsquelsPaternité -

INVITATION
å

familialepolitiquefranco—suédoisséminaire surun
maiet 19943130

su1’1D01sCULTURELCENTRE

PayenneII, rue
Paris75003

Tél. 80Fax 7878 80 27442044



diflicultésdcs femme: les concilierde vie professionnelle vieetL TRAVAIL et
Eimiliale nombredepuis bon dannêes déjå place centrale dans lesoccupent une
débats de politique familiale. Cependant, inquiétudesles démographiques, les
incertitudes dc lemploi les modes de vie de questionset posent autantnouveaux

paterniu’: avenir.etsur son

LoCcAsION dc lArmée fizmille,international: dc lInstitut suédoisA Centreet
culturel suédois å Paris collaborationorganiseront maiet30 31 I994 en avec ç
Comité de pilotage IAnnée internationale de famille Suêde etpour en avec
Mission interministêrielle recherche-expérimentation M.1.R.B. France,en un
séminairefranto-suédois patemiré avenir.contemporainectsur son

Jpatronné president du Cominê pilotageSñMINAIRB. qui deca sera par pour
lAnnéc internationale de finnillc Suêde, Carl-Anders Ifvatsson.M. secrétaire Ien
dEtat duauprês minismc des Affaires sociales, réunira chercheurs administratcurset
ñ-anpis suédois téflexion paternité ñce å lévolutionet pour une sur
démographiquc, sociale êconomique récente.et

du consacrée å aonflmwe condition patemelleJoulmén maiLA 30 sera une sur en
Suêde, auxquelles des invités françaisdeux tables rondes, participeront etavec
suédois. Elle déroulera français anglaispublique etouverte et avecsera au se en en

üinterpretation simulumée.

rêservé colloque chercheursfvanfais suédoisquii entre et seront3 MAIu I sera un
necherchesinvités å leurs regards patemité modeme å partir decroiser sur .Iirécentes deux traduction simultanéedans chacun des Lapays. seraou en cours aassurée français feten en O

l
iå joumêe du suffit de remplir bulletinmai.roan PARTICIPER 30

culturel suédois plusdinscription de manci-joint Centre 18 jet retoumer au au
isouhaiumt colloque du maitard. Tout chercheur participerautxe 3xpersonne auou

recherche quilsinvité å descriptive leur les questionsajouterest note ety une sur
confirmationvoudront colloque. de linscripnondiscussion Uneproposer pout au

distribuée dans précêde séminaire.semaine quisera



coNrñnnNcnLUND 30 runuqunMAI 1994,

paternellecondition SuêdeLa en

Ouvcrture091130
plénipotentiaire prês l’Ambasade de SuêdeRobach.Magnus miniscre

INTRODUCTION
secrétaire dEtzt ministêre desAiBires socialaCad-Ander: Ifvamon. au

PATBRNIT§S MODBRNHS
Universitêprofesseurde sociologi, de GöteborgLiljestrdm.Rita

Eunilialcdu pêrc dans politiqucLa101130 part

OBJBCHPSar PRBSTATIONS IA POLITIQUB FAMILIALna
socioloque. coordimtxice de lAnnée intermlionale deAnia-Paves,Birgit

Emilie Suêdeen

RáALIsAIIONsACTIONS ar AU NlVBAU NATIONAL
Om. president h de: pêres,du factionPeter promotionyoupe pour

auprêsdu gouvemement

axrñntnNcas ar nacnncuasg
professeur de psycholoye.Table roade de Philip Huwng.avec concours

Univenité de Göteborg chef dede Nilsson. InstitutAgneta section,et
national de Santepublique.

ultéxieurement.du fiangais communiquésLes participant: serontnom:

Déjeuncr3hoo§ 1

patcmité lcs droits dc PcnfantLaI4h3o ct

INTERFACESDU DIOXT clvn. ut DU Duon SOCIALI administrative: dudirecteur general atfairesHåkansson. desGöran
ministêre de: Affairs sociales

nAU1onrr§L’Ac‘noN Mmmmrunuqua PILIATXONB1‘ PARBNTALBBN DB
municipalitéchef de de lAction sociale delaElfiaa-ljndstrdm,Eva section

de Värmdö

ñvoLUnoN DñBATnñcaNrn BT ACTUBI.
conference:Table ronde de mafire deUlla Bjdmbag. enavec concour:

desociologie. Universitê Göteborg de mainede Ulf Hyvönen.et
conférences Univelsité desociales, Umeå.sciencesen

communiqués ultéticurement.des françaisLes participants serontnom:

dhonncurVin



FRANCO-SU§D0lSCOLLOQUEMARDI 31 MAI 1994,

paternitéRegards croisés sur

recherchesdemoderne questions—

échange cherchcun frangaiscolloque deL’ de premier entrepermeateestIN TBNTION unce
dediscussionsuédois Invaillent la mêmes Pourpistes.qui et permettrestructure:et sur

danschacun deså lordre dulesde conmitre jourquestions quiparticipants mieux sontaux
themesdeux lea suivants :pays proposonanous

runuulrñs n1uu.nunso9h3o uranmrfis nämns.
nauficocxfiaurnnnrrfi

LB uranumn

DéjeunerI3hoo

cournsréax4h3o 111:PATBRN
ruñcnlráuranunfi. MARGINALISATIONar

Linnea rånanu

ClöttlreI7hoo

iSuédois.invitê deux Françaisdiscussion participmu. et ununmun ouvam nous avons
ilaPéut de: questionsrecherche. fzisant conmissanccspresenter leur rcaordr eten

proposes.approfondir themesleasur
prendrontsuédoisleacbercheur: quiclose,de: mafia partdestintervenants outreLA Llsru pas

françaischercheursde:assuresh participationconferenceå h du mai. sommes30 nous nous
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Théry.
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Program för konferensen

Bilder familjelivav

anordnad Kommittén for familjFN:s eårav
tisdagen den 6 september 1994,

Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan Stockholm

08.30-09.00 KAFFE

09.00-09.15 Välkomsthälsning
Kommitténs ordförande, statssekreterare Carl-Anders Ifvarsson

09.15-10.15 Fakta den svenska familjenom
statistikrapportNy familjen från barndom till ålderdomom

Programchef Elisabeth Landgren-Möller med medarbetare, SCB

10.15-10.30 PAUS

10.30-11.15 Presentation serieteckningstävlingen Mitt familjelivav
Chefredaktör Johansson,Mona Kamratpostenx Åkerman,Byrâdirektör Ingrid Socialstyrelsen

Prisutdelning till vinnarna
Bamombudsman Louise Sylwander, Bamombudsmannen

11.15-12.30 LUNCH

12.30-13.00 Svensk familjepolitik i internationell belysning
Avhandling familjestödet i OECD-ländemaom
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 ensamstående mödrars hälsa och livsvillkorom
Avd. dir. Maicen Ekman, Folkhälsoinstitutet

13.45-14.15 Barnfamiljerna och arbetslösheten
Rapport från forskningsprojektett

ElisabetDocent Näsman, Uppsala universitet

14.15-14.30 Presentation aktuellt utredningsarbete samtav
inventering pågående forskningav
Departementsrådet Billy Thorstenson, Socialdepartementet
Professor Björn Smedby, Socialvetenskapliga forskningsrådet

14.30-15.00 Allmän diskussion
15.00 Konferensen avslutas



Familj eroller

familjeforskningaktuellinformationsmöteEtt om

november 1994måndagen den 28

Program

KAFFE08.30-09.00

familjeår,Kommittén för FN:siOrdföranden09.00-09.15
välkommenhälsarTauberman,Ann-Christin

Mor är09.15-09.30 rar
Gottfiidsson, Malmö,MonikaFotograf

samhälle.i dagenssin fotobokdiabildervisar mammoromur

på familjenfokusMed09.30-10.15
Andersson,GunvorDocent

Lunds universitetsocialt arbete,förInstitutionen presenterar
Tidskrift 1994,Socialvetenskaplig 2-3,nr

familjbarn ochett temanummer om

Axplock presenterasnumret avur
Stockholm,pedagogiska inst.,Halldén,GunillafiLdr.

perspektiv,Familjen barnstalar ursom om
Göteborg,Sociologiska inst.,Björnberg,Ulladocent

och familjeliv,påverkas arbetehälsapsykiskhurberättar samtavomsom
inst., Göteborg,sociologiskaKollind,fil.dr. Anna-Karin

traditioner.berättar tretre personer,omsom

PAUS10.15-10.30

familjebandenosynligaDe10.30-10.45
forskningsöversiktAnderssonGunvorDocent presenterar en
högskoleregionen berättari den södrafamiljeforskningochbarn- samtom

föräldrar.skilts från sinabamforskningpågående somomegenom



10.45-11.15 Allmänna Bamhusets pris 1994stora
Direktionens ordförande, landshövding Bertil Göransson
överlämnar Allmänna Bamhusets Öberg.pris till Bente och Gurmarstora
Pristagama berättar sitt arbete och hur priset kommerom användas.attom

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, vänbokpresenterar en om
kön och social identitet i familj och samhälle tillägnad
professor Rita Liljeström.

14.00-14.15 På tröskeln till kvinnolivett
Professor Rita Liljeström berättar sitt arbete bland kvinnor i tredjeom
världen och sin bok Chelewa, Chelewa Thesenaste Dilemma ofom -
Teenage Girls, redigerad i samarbete med Zubeida Tmnbo-Masabo.

14.15-14.30 Bamdomsbilder
Professor Philip Hwang, Göteborgs universitet, bokenpresenterar
Images of Childhood, antologi från forskarsymposiumetten

barndom, redigerad i samarbete med M. E. Lamb och Siegelom

14.30-15.00 Frågor och diskussion

15.00 Mötet avslutas



Seminarium om

familjeforskningdemograñsk
24/1 1995dentisdagen

Program

Välkomsthälsning.OO-l 3.0531
Tauberrnan,Ann-ChristinstatssekreterareBitr.

familjeårfor FN:sKommitténordförande i

Inledning13.05-13.15
universitetStockholmsavd.,demografiskaBernhardt,EvaDocent

perspektivhistorisktfamiljen isvenska ettDen13.15-14.15
historisk exposésamboendemodernttillstorfamiljFrån en-

universitetÅkerman, Umeåhistoriska inst.,SuneProfessor

1650-1900demografi Sverige-familjens ivälståndtillhungerFrån
universitetLundsekonomisk historia,förinst.Bengtsson,TommyDocent

familjeårFN:sunderarbetetutvecklingsocialochFamilj14.15-14.30 om-
familjeårfor FN:sKommitténisekreterareArve-Fares,BirgitAvd.dir.

Paus14.30-15.00

familjemönstretsvenskamodernaDet15.00-16.15
uppläggningochinnehållfamiljeundersökning:svenskaårs1992

familj, SCBochdemografi med bamMöller,LandgrenElisabethProgramchef

familjenforskningsprojekt kringPåbörjade-planerade-tänkbara
universitetStockholmsavdelningen,demografiskaM. Hoem,Professor Jan



£9‘
familjen välfárdsstatennordiska ochDen

måndagen 1995den 20/3förProgram

Kaffe10.30-11.00

Inledning1.00-12.301
Taubennan,Ann-ChristinVälkomsthälsning:

familjeårförsvenskaKommittén FN:si denordförande

familjepolitiska perspektivAktuella
familiedepartementetSandvik, Bame-Underdirektör MargaretNorge: og

SocialministerietMadsen,Kontorchef Anders LyngeDanmark:
hälsovårdsministerietSocial- ochavdelningschef Riitta Viitala,BiträdandeFinland:
SocialdepartementetAnn-Christin Tauberrnan,statssekreterareBiträdandeSverige:

Lunch12.30-14.00

barnfamiljeri nordiskavardagslivFamiljerelationer ochSession14.00-15.30
bakgrundbarnfamiljerarbetsdelning i nordiskatidsanvändning och mot avom- ochlevnadsförhållandentidsanvändning,familjemönster,studieraktuella om

länderna.de nordiskaattityder i

svenskaföräldrarbland norska ocharbetsdelningtidsbruk ochInledning: Om
sentralbyrå, OsloKitterød, StatistiskRagni Hege

Kommentarer:
universitetGöteborgsSociologiska institutionen,Bjömberg,Ulla

universitetHelsingforsInstitutionen för privaträtt,Nousiainen,Kevät
KøbenhavnSocialforskningsinstituttet,Vita Pruzan,

Kaffe15.30-16.00

perspektivvardagsliv barnetsFamiljerelationer ochSession16.00-17.30 forts. ur
och materiella villkor i barnensliv.tidsstruktureroch kulturellasociala mönster,om-

femåringars vardagsliv ochjämförande studieBASUN-projektetInledning: aven-
förskola i de nordiska ländernahem ochsocialisation i

Roskilde UniversitetscenterDencik,Lars
Kommentarer:

universitetpedagogik, JyväskyläInstitutionen förAlanen,Leena
sosiologi, OsloInstitutt forAndenas,Agnes

Göteborgs universitetPsykologiska institutionen,Philip Hwang,
lärarutbildning, StockholmHögskolan förKristjánsson,Baldur



9‘
nordiska familjenDen och välfárdsstaten

Program tisdagen den 21/3 1995

09.00-10.30 Session2: samspelet mellan arbetsliv och familj
anpassningsstrategieri familj och arbetsliv grundval aktuella studierom av av-

arbetsorganisationoch arbetslivsmönster.

Inledning: Från tradition till modernitet köns- ochyrkesroller förvandlingi-
förhandlingoch

Socialforskningsinstituttet,Maarkedahl, KøbenhavnInge
Kommentarer:
Elisabet Sociologiska institutionen, UppsalaNäsman, universitet
Minna Salmi, HelsingforsSTAKES,
Marianne Skjortnes, Rogalandsforskning, Stavanger

Kañepaus10.30-1 1.00

Session3: Välñrdens aktörer11.00-12.30
motkrafier nordiskadrivkrafier och i dagens välfärdsstater.om-

Mellan och marknad- handlingsutrymme och ekonomiskaInledning: stat om
ramar

sosialforskning,Kari Skrede, Institutt for Oslo
kommunförbundet, StockholmThalin, SvenskaLena

Kommentarer:
för arbetslivsforskning,Casten Otter, Institutet Stockholmvon

Stark, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitetAgneta

Lunch12.30-13.30

13.30-15.00 3: Välfärdensforts. Session aktörer

mellan och oflentligtKommentarer: I socialt arbete ochgränssnittet privat om—
frivilliga insatser

Koch-Nielsen, Socialforskningsinstituttet, KøbenhavnInger
for samfunnsforskning,Håkon Institutt KøbenhavnLorentzen,

Avslutande diskussion
och social förändringkunskapsutvecklingom-

15.00 Mötet avslutas



Lifefamilyworkand

familialeTravail

9‘
Saltsjöbaden,GrandHotel
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-familylifellork and
lravail familiale

Life Concilier travail vie familialeFamily etWork andReconciling
contradictions partenariatsPartnerships etContradictions and ——

Lundi 199519 June 1995Monday,

Enregistrement accueil09.00-09.30 etand coffeeRegistration09.00-09.30

Séance d’ouvertureOpening session
Présldence:MmeGun-BritAndersson,Gun-BrittAndersson.chalrperson:Ms

Socmalred’EtataupresduMlnlstrede sécuriteSecurityS socialaSstatefor socialUnder-Secretaryof

bienvenue09.30-09.45 Accueil deaddress09.30-09.45 Welcome
MmeAnnaHedborg,Ministrede SécurileofSocialSecurityMinisterMsAnnaHedborg,
sociale desAffairesfamilialesSetAffairsSandFamily

de conciliation dans Ie domainereconciling Politiques dupolicies forDeveloping
travaiI famiIaIe"et viefamily lifework and

Objectifs09.45-10.05 réalisations deof the etand achievements09.45-10.05 Aims
Commission des CommunautésCommissionEuropean

fortheStewart,Commission européennesMrTerence
CommunitiesDG VEuropean Stewart.CommissionM.Terence des

DGCommunautéseuropéennes V
of SwedenThe Case10.05-10.25

de SuédeArve-Peres,SwedishNational 10.05-10.25 LeMsBirgit cas
InternationalCommittee theon MmeBirgitArve-Peres,ComitéSuédoispourSoftheFamilyYear lAnneelntemationalede FamilleS

Coffee break10.25-11.00 Pause café10.25-11.00

andPolicy Mesures politiquesmeasures et
implementationof dispositifs mis placemeans en

Services sen/icesLes
Piazza.chairperson:MsMarinaMauro Presldonce: MarinaMauroMme Pl :ra Work INetwork"Families ReseauFamllles Workl

Child11.00-11.20 care Garde denfants11.00-11.20 services daccuei|et
andPeterMoss.Network childcareMr on M.PeterMoss,RéseauGardedenfantsetreconcileemploymentandother tomeasures visanta lesautres conciliermasuresresponsibilitiesof andfamily men women responsabilitésprofessionnellesfamilialeset

services:11.20-11.40 Close-to-home emplois familiaux:11.20-11.40 Les de nouveaux
employmentofsourcesnew demploiglsements

ofJean-FrancoisLebrun,CommissiontheMr M.Jean-FrancoisLebrun.CommissiondesCommunitiesEuropean Communautéseuropéennes
Contradiolionsof ServiceVouchers11.40-12.00 The 11.40-12.00 Les contradictions des cheques

VieFeminineBMsMaryMalewez. services
Mme Malewez.VieFeminineBMaryServices for social integration12.00-12.20

Scandinavian approachthe 12.00-12.20 Lapproche Scandinave-
Bjomberg.EuropeanObservatoryMsUlla on accueil integrationet—PoliciesSNationalFamily MmeUllaBjömberg,Observatoiredes

politiquesfamilialesS12.20-13.00 Discussion
12.20-13.00 Débat

Ö
rq-zo/bSaltsjöbaden, m;



familialclravailctviciLifefamilyworkand

13.00-14.30 DejeunerLunch13.00-14.30

Le tempsFlexi-time
MiguelYaguez,Présidence:M.Yagez,MiguelMrChairperson: WorkERéseauFamillesWork"E"FamillesNetwork

Pourquoi lesparental:congé14.30-14.50 LemakedontWhyLeave:Parental14.30-14.50 men
utiliser leurshesitent-ils áhommesrightsof theiruse

droitsCNRSFFagnani,MsJeanne
Fagnani,CNRSFMmeJeanne

work:Part-time14.50-15.10
partiel:14.50-15.10 Le tempsNetherlandstheSituationinThe— Passchier,Catalene situation HallandsMs La en-UnionsFNVofTradeConfederation Passchier,Dutch MmeCatalene

UnionsFNVofTradeConfederationDutch
Europeanworkatpart-timeRegulating- partiel niveauRéglementertemps au-level.Union européennelUniondeofCommissionGeuzendam.TenJohanMr desCommissionGeuzendam,JohanTenM.CommunitiesEuropeanthe européennesCommunautés

breakCoffee15.10-15.40 Pause-cafe15.10-15.40
British experiencetheJob-sharing15.40-16.00 - partageLe travail a temps15.40-16.00WorkUKWaysNew toWalton,MsPam britanniqueIexperience- GBWorkNewWaystoPamWalton,MmeScandinavianTimebudgets16.00-16.20 - policiestimeregardtowithexperiences capitalLe temps16.00-16.20ofUppsalaSUniversityNäsman,ElisabetMs scandinaves:experiences— SUniversitedUppsalaNäsman,ElisabetMmeDiscussion16.20-17.30

16.20-17.30 Debatdayof firstEnd17.30
premiere journeedeFin17.30

SocialEuropeantheEvening:
AwardInnovation ceremony remise du prixCérémonie deSoirée:

sociale|’innovationeuropéenne deToastWelcome18.30-19.00
d’honneurAccueil vin18.30-19.00 etWork""FamiliesNetwork19.00-19.15 The

AwardInnovationSocialand the TravailFamilles et19.00-19.15 Le réseauCommissionofThozet-Teirlinck,MicheleMs Socialel’|nnovationdeprix EuropeenDG VCommunitiesEuropeanthe CommissionThozet-Teirlinck,MmeMichele
DG VCommunautéseuropeennesdesof prizesDistribution19.15-19.30

CommissionoftheStewart.MrTerence PrixRemise du19.15-19.30DGVCommunitiesEuropean CommissiondesM.TerenceStewart.
DGeuropeennes VCommunautesconference19.30-20. 00 Press

ofMinistryModig,MsCeciliaCoordinator. Conference de9.30-20.001 presseAffairsSSocialandHealth Modig.MinistersMmeCeciliaCoordination:
SAffairesSocialesdesDinner20.00-22.00

Diner20.00-22.00

Ö
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iworkandfamilyLife
iravailetvie familiale

Tuesday, 20 June 1995 Mardi 20 juin 1995

Continuationof Suitedes
Policy and Mesures politiquesmeasures et

of implementation dispositifs mis placemeans en
Flexi-place L espace

Chairperson:ProfessorLoukiaMoussourou, Présidence:MmeleProfesseurLoukiaMoussourou,
Observatory famililypoliciesG Observatolredeson politiquesfamllialesG

09.00-09.20 Experience with teleworking 09.00-09.20 Expérience de télétravail
MsC.C.deBruin,DigitalEquipmentNL MmeC.C.deBruin,DigitalEquipmentNL

09.20-09.40 Preserving family and personal 09.20-09.40 La préservation de iespace familialspace et
MrJean-ClaudeKaufmann,CNRSF personnel

M.Jean-ClaudeKaufmann,CNRSF09.40-10.30 Discussion
09.40-10.30 Débat

10.30-11.00 Coffee break
10.30-11.00 Pause-café

Models for tomorrow
Modéleschairperson: demainMsFrederiqueDeroure, pour

Network"Familiesa Work"DG V Présidence:MmeFrederiqueDeroure,
RéseauFamilies TravailDG V11.00-12.00 Presentation of initiatives the

prize-winners of the European Social 11.00-12.00 Presentation des initiatives prises par
Innovation Prize les lauréats du Prix deeuropéen

|’|nnovation Sociale
12.00-12.15 Questions from the floor

12.00-12.15 Questions de salie
Conclusions and recommendations

Séance deChairperson: clöture:MsAnnaHedborg
Ministerof SocialSecurityandFamilyAffairsS Conclusions et recommendations

Présidence:MmeAnnaHedborg,12.15-12.35 On the treshold of Europe
Ministrede Socuritésoclaleetdela FamllleSand reflectionscomments-

MsAgnetaStark,UniversityofStockholmS 12.15-12.35 Au seuil de IEurope
réflexions et commentaires12.35-12.50 Strategies for future action -

MmeAgnetaStark.UniversitédeStockholmSEuropean comments-
MrLucienBouis,ConfederationofFamily 12.35-12.50 Quelles strategies familieslespourOrganizationstheEuropean d’EuropeCommunityCOFACE

M.LucienBouis,Confederationdes
OrganisationsFamilialesdes12.50-13.00 CommunautésWhat conclusions for the Commission
EuropéennesCOFACEMsMicheleThozel-Teirlinck,Commissionof

theEuropeanCommunitiesDG V 12.50-13.00 La Commission européenne
quelles conclusions13.00 Closure -

MmeMicheleThozet—Teirlinck,Commission
desCommunautéseuropéennesDG V13.15-14.30 Lunch

13.00 Clöture du Séminaire

13.15-14.30 Dejeuner

Ö
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Appendix 5

projektFörteckning över som

utvecklingsmedelbeviljats





Projekt
fått stödsom

familjeåretInternationelladetunderaktiviteterFUB - främstinformation,utvecklingsverksamhet, ominnebärProjektetSjdte:
utbildningfunktionshindrade samttillservice avochstödlagLSS, om

projekt rätts-FUB:sförlandet, inomhela omrättsombud över ramen30
flerhandi-medföräldrarförkonferensriktadingårtrygghet. Dessutom en

familjeåret.underaktivitetemaplaneradedeikappade barn
InternationalVuxenskolanStudieförbundet samtSamarbetsparter är
ILSMHHandicapMentalwithför PersonsSocietiesofLeague

A002Projekt nr
FUBRiksförbundetHuvudman:

3308-678 81telefon:Holmgaard,GretheKontaktperson:

1994OlympiadenVideoLokal-TVAndraDen
utvidgadinnebärdel imediearbetetlokala är somprocessSyfte: Det enen
demo-globalochlokalfrämjandeochindividenför ettyttrandefrihet av
lokalaförinspirationfungerarnätverk somVi byggerkrati. ett somupp

Samarbetspartervärldenmedieorganisationer över.ochmedieproducenter
Sveri-TV-akademiFilm samtOsloDanmark,iKURT ogMediecenterär

Förbund.Lokal-TVges
A004Projekt nr

SambandetHuvudman:
6208-20 66telWeisberg,TedKontaktperson:

MÅPSSöndagsföräldermedprojektMångkulturellt
kommunensochorganisationideellmellansamarbeteiSyfte: Att

medoftafamiljer,splittradefångaverksamhetfamiljerättsliga upp
föräldrar.ochmellan barnfrämjaför umgängetinvandrarbakgrund, att

föräld-sinabådatillochbehov rättbarnsÖka kunskapspridaoch avom
invandrarföräldarochföräldrarsvenska genommellanbroarByggarar.

gruppverksamhet.ochinfonnations-
A012Projekt nr MalmöFamiljerättsbyrån iochSöndagsförälderFöreningenHuvudman:

6057040-23telSandblom,GunnelKontaktperson:

oskiljbaraBarn är
föräldrarnabehovbarns närbeskrivaochundersökaSyfte: Att möta,

samlevnadskris.isigbefinner
A013Projekt nr

KristianstadiFamiljerådgivningenHuvudman:
4400tel 044-12Kerstin Lönn,Kontaktperson:



Izvor Källan
Syfte: Steg Att initiera, organisera och genomföra olika aktiviteter för

underlätta bosniska flyktingfamiljersatt integrering i det svenska samhäl-
let. Steg 2: Att i samarbete med andra frivilligorganisationer offent-samt
lig huvudman kommun och landsting bidra till stödja särskiltatt utsatta
bosniska och andra flyktingfamiljer i deras fortsatta liv i det landet.nya
Projektet sker i samverkan med Höganäs Röda Korset, Rädda Barnen,
Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, politiska föreningar, flykting-
mottagningen, BoUnämnden, KomVux, familjerådgivningen, Hälso- och
sjukvård, fl.m.
Projekt A014nr
Huvudman: Internationella Kvinnoförbundet
Kontaktperson: Rajna Simonovska-Habic, tel 013-10 56 47

Plastmormor
Syfte: belysaAtt familjesituationen i Sverige idag och hur vår organisa-se
tion bestående medelålders och äldre kvinnor i och farmors-av monnors-
egenskapen kan hjälpa de ofta hårt belastade kvinnorna med barnyngre
och yrkesverksamhet utanför hemmet. Plastmorrnor/farmor alltså ställfö-
reträdande mor/farmor kommer diskuteras.att
Projekt A 01 7nr
Huvudman: Husmodersförbundet Hem och samhälle
Kontaktperson: Margit Strandberg, tel 08-91 70 06

Utvärdering Samtalsgrupperav
Syfte: Att kvantifiera effekten krisstöd i form samtalsgrupp i Stock-av av

Öberg.holm, samarbete med Gunnar
Projekt A018nr
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 homosexuella familjen:utsatta mam-

medmammor, syskon övrig familj.mor, pappor, Samarbetspartersamt år
Stockholm RFSU de övriga nordiska förbundensamt för homosexuella.
Projekt A019nr
Huvudman: RFSL
Kontaktperson: Eva Ahlberg, tel 08-736 02 13

Indigenous Forum -94
Syfle: Att informera olika aspekter urbefolkningamas situationom iav
dagens mångkulturella samhälle i hela världen. En aspekterna flir-ärav
ändringen familjens roll under påverkan det mångkulturellaav samhäl-av
let. 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 Stiftelsen Sitaär Sameland för lokala iarrangemang
Arvidsjaur, Amerika 501 Urspmngsfolkens Rätt, Samerådet, svenska—
sektionen för rådgivning
Projekt A021nr



VärldenFjärdeFöreningenHuvudman:
tel 08-84 49 15Brands,TalisKontaktperson:

reprisgår iinteBarn
mel-samverkanförarbetssättochmetoderutveckla prövaSyfte: Att nya

demo-självkänsla ochsamlevnad,etik,moral,kringoch hemskolalan
SverigesSamarbetsparterworkshop. ärProjektgruppkrati. samt

Norden.ihearing-föreningenActionFöreningSkolkuratorers samt
A023Projekt nr

och SkolaRiksförbundet HemHuvudman:
15Blanck, tel 08-84 03BrittaKontaktperson:i

l
föräldrautbildningtillattitydernyblivnaKartläggning papporsav

föräldraledighetoch
föräldraskapjämställtfrämja attsyftar tillProjektet ettSyfte: genomatt

för-nyblivnabetydelse förfaktorerdeanalyseraochstudera papporsav
bliföräldrautbildningenfåtill attsyftarProjektetäldraledighet. även att

Samarbetsparterpappaledighet. ärflertillincitament uttarattett pappor
Göteborg.iFolkhälsosekreteriatetGöteborgMödrahälsovården i samt

Projekt A024nr
GöteborgiEnhetenSamhällsmedicinskaBamhälsovården,Huvudman:

90 05tel 031-29Borres,MagnusKontaktperson:

EnaståendeDen mamman
kvinnankunskapspridaochsynliggöradokumentera somSyfte: Att om

FöräldragrupperVerksamhet:stöd frånbarn utanväntar mannen.
Kontakt kommerkvinnor.gravidaensamståendesjälvhjälpsgrupper för

samarbete.förföräldrarAnonymaRädda Barnenmedatt tas
A028Projekt nr

Centrum-VästerPrimärvårdsjukvård,GöteborgsHuvudman:
39 45tel 031-24Alexandersson,BirgitKontaktperson:

familjer/StyvfamiljersepareradeimöjligheterSvårigheter och
allmänhetenförmöjlighetererbjuda attochkunskapspridaSyfte: Att

separeradedediskussionförprofessionella ommöta gemensam -
Samarbetspartersamhällskris.tidsituation ifamiljemasombildade aven

ochbarnhälsovården, Barn-Mödra-Centralalandstinget:inomär
Familje-klinikenVuxenpsykiatriska samtkliniken,ungdomspsykiatriska

Familjerättsavd.Östersunds Socialtjänsten,kommun:rådgivningen. Inom
och Bamomsorgen.
Projekt A045nr

familjeterapitöreningJämtland-HärjedalensHuvudman:
37 35Swedin 063-15GöranKontaktperson:

idagfamiljensverigefinskamår denHur
diskussioneraktiviteter,olikasyfteProjektetsSyfte: mär att mgenom

sverigefinskablandutslagningochskilsmässa/separationerförebygga
finsk/sverige-medföräldermedfamiljermångkulturellafamiljer och en

kom-familjerådgivare hosfinskspråkigamedSamarbetebakgrund.finsk
personal hos PBU,ñnsktalandemedkyrkan,ochlandstingmuner,

arbetsförmedlare.finsktalandeochsocialsekreterare
A052Projekt nr



Huvudman: Sverigefmska Riksförbundet
Kontaktperson: Helena Kivisaari, tel 08-615 83 40

Kärlekens Hus
Syfte: lättfattligtAtt beskriva den utvecklingsprocess eller de stadier som

parförhållande har gå igenom. Visaett vilka uppgifteratt och problem-
ställningar vi alla har tackla i förhållandets olika faseratt och vilka stick-
spår finns. När vari problemen består och förstår desom man ser
mekanismer lett dit finns också reell möjlighet till förändring.som en
Projekt A075nr
Huvudman: TBV Göteborg
Kontaktperson: Ingrid Lundin, tel 031-17 39 20

Samverkan familjevåld imot mindre kommuner
Syfte: Att ideellasamverkan med andra organisationer ochgenom myn-
digheter hitta samarbetsform för mindre kommun det gällernären en att
förebygga och handlägga våld inom familjen. Att hitta sarnverkans-en
form hänsyn till barnens behovtar få till stånd förändringattsom av en

familjeförhållandena inom kort tidsperiod, föräldrarnas skif-av samten
tande behov stöd och säker handläggning. framställaAtt infor-av en ett
mations- och studiematerial kan användas andra mindresom av
kommuner i Sverige.
Projekt A079nr
Huvudman: Kvinnojouren Vändpunkten
Kontaktperson: Susanne Bredinger, tel 0650-122 85

Mammor och döttrar och i skolansönerpappor,
Syfte: Att stärka flickors och pojkars självkänsla, utveckla samarbetet
mellan föräldrar och ungdomar, öka respektive delak-mammors pappors
tighet i tonårsbamens tillvaro.
Projekt A081nr
Huvudman: Stiftelsen Kvinnoforum
Kontaktperson: Lotta Gröndahl, tel 08-23 88 65

Skapa broar mellan invandrarkvinnor via föräldragrupper
Syfte: skapaAtt broar mellan invandrarkvinnor, stimulera utbyte kultu-av
rella kunskaper och erfarenheter, skapa möjligheter för kvinnorna att
mobilisera sina för hantera problem och svårigheteratt deegna resurser

vid integrering i det svenskamöter samhället.
Projekt A082nr
Huvudman: Stiftelsen Kvinnoforum
Kontaktperson: Hilda Gonzalez, tel 08-23 88 65

Att stärka adopterades identitet och vuxenrollerunga
Syfte: Projektet handlar utställning för allmänheten leva iom en attom en
familj med i flera kulturer. Folkens museum etnografiska skaursprung -kontaktas för samarbete.ev
Projekt A058nr
Huvudman: Adoptionscentrum
Kontaktperson: Eva Hedén, tel 08-627 44 00

Familjen i centrum



utvecklingsstörning.till bam med Attfamiljer/anhörigaSyfte: stärkaAtt
videofilm. Samarbetspartoch produceranätverksgrupperbygga ärenupp

ochutvecklingsstörda barn, ungdomarförRiksförbundet FUB vuxna.
Projekt 067Anr

Studieförbundet VuxenskolanHuvudman:
tel 08-550 342 00Kontaktperson: Eva Larsson,

påbetoning rollspädbarnsfamiljer medTidizgbehandling pappansav
det lilla barnetkänslomässig bindning mellanSyfte: åstadkommaAtt en

hittar sinvaraktig tid.bindning Attoch är överl pappansompappan, en
fungerar i förhållande tillpapparoll och denfungerande ävenattegen

ideellkan blieffekten projektetmodem. Att att startarpapporna enav
råd stöd.erbjuda ochförening syftej är attvars

l Projekt 069Anr
SocialförvaltningenNorrköpings kommun,Huvudman:

telHallström, 011-15 00 00Kontaktperson: Rita

serie radioprogramFamiljeåret 1994 i Sverige en-
familjeårundersvenska insatser FN:sdokumenteraSyfte: Att genom

projekt,inom olikasamtal med aktörerintervjuer ochreportage, sympo-
erfarenhetsåterföring ochforskningstudier ochkonferenser,sier, samt

debatter.i
Projekt A074i nr

RadioHuvudman: Q
tel 22 07Kaijser, 08-21Kontaktperson: Eva

Stenungsunds kommunBarnkonvention iå FN:s
prioriteras ihur barngrupperkartläggningSyfte: Genomföra utsatta3 aven

tillkommun lever Barn-Stenungsundshurkommunen, samt upp
intentioner.konventionens

Projekt 98Bnr
Stenungsunds kommunHuvudman:

j tel 0303-682 79ChristinaKontaktperson: Engström,

omvärldenSkolan och
och äldreom-skola, skolbarnsomsorgsamverkan mellanSyfte: Att genomI

tillvara den äldresig varandra.åldringar Tafå barn och" nännaattsorg
bidra till ökadlevde förrkunskaper hurgenerationens samtman enom

och hittasärskilda behov och kravförståelse för de olika attgruppemas
intresseområden.gemensamma

Projekt 101Bnr
Bodens kommunHuvudman:

tel 0921-523 75Kontaktperson: Nyström,Ewa

gymnasietför högstadiet ochSamlevnadsmaterial
lite "Samlev-familjerådgivning läraSyfite: Förebyggande att ut avgenom
Ungdomarhögstadiet och gymnasiet.ungdomar påABC tillnadens

sinaföräldraroll och kunnaskall ivuxenrollen, desöker mötaväxa en
Alltför liteförlora parrelationen.små barns behov attutan av

hittills blivitbaskunskaper harbampsykiatrinsfamiljerådgivningens och
till under-Projektet syftarundervisning.och använda idokumenterade ett

livssituation och demutgår ifrån ungdomarnasvisningsmaterial gersom



kunskaper användbara de ska relatera till och tillär när partnersom en
och andras bam. Materialet insamlas delvis intervjuer medegna genom

erfarna familjerådgivare bådeoch ungdomar och yrkes-testas
verksamma fore publicering.
Projekt B 106nr
Huvudman: Kommunal- och landstingsanställda familjeråd-KLF R
givare.
Kontaktperson: Marie Eenfeldt, tel 0498-21 36 87

Distansutbildning för adoptivföräldrar
Syfte: pedagogiskt för de blivandeoch adoptivföräldramaAtt sättett

fördelaktigt kunnaekonomiskt förmedla information och kunskapersätt
via distansutbildning.
Projekt B 114nr

forHuvudman: Familjeföreningen Internationella Adoptioner
Kontaktperson: Maud Zackrisson, tel 031-28 51 52

till föräldraskap förSeminarium med funktions-rättenom personer
stöd, hinderhinder resurser,-

SyftexAtt öka kunskapen hur rättssäkerheten och samhällets stöd-om
föräldrar funktionshinder förbättras.insatser för med kan underTeman

seminariet kommer stödinsatser från samhället, praktiska problematt vara
och lösningar, rättsliga aspekter, utländska erfarenheter, frågorsamt om

samhällets stödinsatser för föräldrarhur rättsäkerheten och med funk-
förbättras.tionshinder kan

Projekt B 116nr
HandikappombudsmannenHuvudman:

Kontaktperson: Claesson Wästberg, telInger 08-20 17 70

Invandrarfamiljen i skolansom resurs
Syfte:Att samla kunskap, väcka och tillvarata stimulerasamtengagemang

utvecklande praktiska lösningar beträffandetill utomnordiskaav
invandrarelevers situation i svenska grundskolanden och skolans interak-

med familjerna. motivera invandrarorganisationertion Att till aktivt sam-
Kartläggningarbete med skolan. enkät och intervjuer.

Projekt 118Bnr
Huvudman: Västmanlands FN-distrikt
Kontaktperson: Birgitta Altan, tel 0223-300 26

Kvinnogrupp kvinnor med fiyktingbakgrund—
Syfte: utveckla metoder for hjälpa flyktingkvinnorAtt att genom grupp-
verksamhet; få kontakt med känslor och tankar i sitt inre nåattatt genom

till andra och skapa kanaler till samhället. Målet dessa kvinnor,ärut ut att
överlevt och massivt organiserat våld och förtryck, ska kunnatortyrsom

återta sina möjligheter fungera bättre i familjen och samhället.att
Projekt 121Bnr
Huvudman: Röda för torterade flyktingarKorsets center
Kontaktperson: Kerstin Envall Ryman, tel 08-791 0015

återförenasFamiljearbete i flyktingfamiljer i exilsom
Syfte: utveckla och beskriva metoderAtt och i familjearbetet vidvägar
familjeåterförening i exillandet. Syftet underlätta återföreningenär att



efter flera års separation, där någon/några i familjen suttit i fängelse/varit
for och därefter flytt till liv i exil.utsatt tortyr ett

Projekt B 122nr
Huvudman: Röda Korsets for torterade flyktingarcenter
Kontaktperson: Kerstin Envall Ryman, tel 08-791 15 00

Familjesplittring invandrarmannens perspektivur-
Syfte: Projektets syfte deskriptiv studie med djup-är att genom en
intervjuer invandrarmän få deras familjesplittring, relationer tillav syn
kvinnan och barnen, inblandade svenska myndigheter. Studien skallsamt
leda fram till till invandrarmännens synpunkter och eventuellaatt ta vara
förslag till åtgärder för på bästa kunna hjälpa och stödja dessasättatt
män.
Projekt 123Bnr
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 öka möjligheterna för integration invandrare.samtgrupper av

förutsättningarSkapa for de boende identifiera sig med områdetatt ge-
uppsökande och aktiverande verksamhet med syfte tillgodoseattnom

behovet åldersintegrerad verksamhet, områdesidentitet och attav av av
integrera invandrarna i områdets verksamheter.
Projekt 126Bnr
Huvudman: Söderkulla Fritids- och kulturtörening
Kontaktperson: Sjöström,Kurt tel 040-92 76 80

Örebrosamarbetsprojekt MansForum-Barnhälsovården i Läns
Landsting
.Syfte- Syftet samarbetsprojekt mellanär MansForum,att starta ett

Örebro Örebromansjouren i och bamhälsovården i Läns Landsting. Pro-
jektet tänkt för nyblivna föräldrar inom ordinarieär
föräldragruppsverksamhet. Mål bl.a. stärka både kvinnor ochär iatt män

föräldraroller,sina skapa intresse och kunskap kring frågor rör ettsom
aktivt och jämställt föräldraskap, ha tillgång till manligatt en resursper-

möjligheter till fördjupade kunskaper kvinnorssamt att ochson ge om
känslor och relationer i samband med sitt föräldraskap.mäns

Projekt B 132nr
ÖrebroHuvudman: Mansforum

Kontaktperson: Henrik Alderin, tel 019-611 17 10

Familjen efter kriget
Syfte: Att hos personal inom barnhälsovård, barnomsorg och lågstadium
skapa beredskap på bästa möjliga kunna familjer medatt sätt mötaen
krigsupplevelser. En konferens för tillförande kunskap vad famil-av om
jemedlemmar i krig drabbas vad händer efter krig och hurav, som man

tillvara människors överlevnadsmöjligheter. Samarbete itar egna egen
verksamhet. Seminarium för fördjupning.
Projekt B 133nr
Huvudman: Svenska Omep-kommittén
Kontaktperson: Kerstin Bäckström, tel 08-570 207 07



miljönätverki lokaltFamiljen ett
miljöbeteende ochändringfokus förfamiljens rollStärkaSyfte: avsom

studiecirkeltraditionen och inne-påbyggerAnsatsenkonsumtionsvanor.
bostadsområdeinomstödnätverkuppbyggnad samt ettfattar ettav

självhushåll får uppleva sigdeltagandevarjegör attrapportsystem som
förändringsprocess.imeningsfull pusselbitliten storenmenensom

Projekt 134Bnr
uppfinningarför socialainstitutetSvenskaHuvudman:

tel 08-772 45 87Mehlmarm,AlexanderKontaktperson:

VärmdöFamiljerättsprojektet i
Projekt 135Bnr

FamiljerättenVärmdö kommun,Huvudman:
tel 382 7708-570Kontaktperson: Gösta Emtestam,

hindrarvadundersökning kartläggaempiriskSyfte: Att somgenom en
få fungerandefråntillsammansinte leverföräldrar att ettvissa um-som

utveckla metoderundersökningsresultatetutifrånbam;med sitt attgänge
hindren.förbikommersom

Projekt 134Bnr
uppfinningarför socialainstitutetSvenskaHuvudman:

87tel 08-772 45Alexander Mehlmarm,Kontaktperson:

familjeni denochOmsorg nyasorg
densituation ibarnensdiskussionunderlag förSyfte: Ge ett nyaom

Spridninganhörig.någonmed förlusti sambandspecielltfamiljen, avav
informationsskrift.
Projekt 136Bnr

RäddaHuvudman: Barnen
tel 08-698 90 00Edenhammar,KarinKontaktperson:

StockholmiKhadidja-center
muslimskafungeraflyktingfamiljermuslimskastödjaSyfte: Att att som

i fa-till kvinnan/hustruninformationstöd ochi Sverigefamiljer genom
Öppen studiebesök, rådgivnings- ochthe/kaffe,medverksamhetmiljen.

inforrnationsverksamhet.
13Projekt B 7nr

Sociala missionenHuvudman:
tel 08-702 92 20Inger-Joharme Larsson,Kontaktperson:

sinaBarn söker pappor
förmedlaverksamhetuppsökandesyftar tillProjektetSyfle: att genom

under lång tidvarit brutendär kontaktenoch fäder,mellan barnkontakt
träffa sina bam.inte villfädemaeller där

Projekt 141BProjektn
Stiftelsen BästaBarnets

tel 040-22 50 20Hultman,Kontaktp Janrson:

kvinnormuslimskaverksamhet förFörebyggande
sociala nätverk imöjlighet skapakvinnormuslimskaSyfte: Att attge

svenskalära sigmöjlighetdemisolering,bryta deras samtSverige, attge
svenskaträning ioch utvecklingchans till lekderas barn samtatt enge



informationsträffar.språket svenskundervisning, kurser,genom
Projekt 144Bnr

Östra socialförvaltningen, MalmöHuvudman:
telBritt-Marie Karaschin, 040-34 32Kontaktperson: 54

etapp A023går 2 1Barn inte i repris etapp se-
arbetssätt förSyfte: utveckla metoder och samverkan mel-Att pröva nya

moral, etik, samlevnad, självkänsla och demo-lan skola och hem kring
krati.
Projekt B I 45nr

SkolaRiksförbundet ochHuvudman: Hem
Britta Blanck, tel 08-84 03Kontaktperson: 15

mångkulturella samhälletgrund för detFamiljen som
isolering främja mellanSyfte: Kortsiktigt: bryta umgängetatt attgenomi på familjenivå. Långsiktigt:och invandraresvenska att genom

i på familjenivå mellan svenskar och invandrare bidrainterkulturellt utbyte
övergång till mångkulturellt samhälle i Sverige.till positiv Ut-etten

interkulturell kommunikation kan berika livet förveckla metoder för som
deras nationella/kulturellaalla invånare, oavsett ursprung.

Projekt I 49Bnr
OlofsgårdenHuvudman: Mäster

Aguirre-Bianchi,Claudio tel 08-10 20 19Kontaktperson:

spår skriver barn, familjeliv och samlivI fäders män om-
dokumentera småbamspappors upplevelser och erfaren-Syfte: i skriftAtt

materialfamiljeliv och samliv. utifrån dettaheter bam, Att utge enav
fortsatt pappagruppsverksamhet och övrigbok kan användas isom

föräldrautbildning m m.
Projekt 62B Ig nr

Föreningsarkivet i Jämtlands länHuvudman:
i Catarina Lundström, telKontaktperson: 063-10 17 19

Tjejer i kylan
kvinnor försöka ingjuta framtidstro iSyfte: hjälpaAtt utsatta samtunga

uppsökande verksamhet hitta kvinnor leverderas liv. Genom unga som
5 tillsammans med i utkanten lagens råmärken. Dessamän som agerar avg

har ingen möjlighet sig den destruktiva miljön medkvinnor att taunga ur
förnedring och andra Fyrisgårdens Tjej-droger, misshandel, övergrepp.

synliggöra problematiken och erbjuda alternativa verksam-villcentrum
negativa krafter kvinnorheter för minska de gör utsättsatt att ungasom

och bryts ner.
Projekt 165Bnr

Fyrisgården, Uppsala hemgårdHuvudman:
Karlsson, tel 018-23 87 44Kontaktperson: Margot

Kvinnogemenskap
uppsökande verksamhet och olika aktiviteter stödja ochSyfte: Att genom

och ungdomar i det svenska samhället,integrera nyanlända flyktingbarn
spelreglernastärka självförtroende, lära dem de svenska skapaderas samt

mellan flyktingbarn och ungdomar och svenskar.goda relationer
Projekt B 180nr



Arabisk kvinnoföreningHuvudman: svensk ASK
Kontaktperson: Merieme Yassir, tel 08-660 00 55

Familjens nätverk
forskningsansatser inom området familjers kringSyfte: Stimulera nätverk

funktionshinder. vägledning för vilka metoder och insatserbam med Ge
för förebygga störningar familj fårkan användas barnnäratt ettensom

med funktionshinder.
Projekt 193Bnr

Handikappförbundens samarbetsorganHuvudman:
Ödlund,Kontaktperson: tel 08-616 08 00Inger

osynligaINN I synliggöra detN att-
effektivare arbetsmetoder för fånga problema-Syfte: utvecklaAtt att upp

missbruksproblem. stödja ochi familjer med stärka dessa famil-tiken Att
jer olika sätt.
Projekt B 195nr

ÖstraHuvudman: distriktetPBU
Solling, tel 0500-47 82 61Kontaktperson: Lars

fårNär barn barn
nätverk för stärka föräldraskap och familjest-Syfte: Skapa unga mammor,

attitydbearbetning och kunskapsövning.abilitet. Metodutveckling,
Projekt I 97Bnr

KvinnoforumHuvudman:
Kontaktperson: Nilsson, tel 08-23 88 65Eva

synskadadeLek för
med eller flera synskadadelämpliga lekar för familjerSyfte: Att pröva en

till familjerna,sprida kunskap dessa lekar förfamiljemedlemmar, attom
leken ska finna samhörighet med varandra.de genom

Projekt 202Bnr
riksförbundHuvudman: Synskadades

Björk, telKontaktperson: 08-39 90 00Eva

Action Group in Sweden for Aids OrphansUgandan WomensThe
och organisera alla ugandier, främst kvinnor, mödrarSyfte: mobiliseraAtt

syfte AIDS-medvetandet bland våraoch fäder i Göteborg, i ökaatt ung-
Uganda, beträffande spridningoch i Sverige och i ochdomar vuxna,
organisera och skaffa medel, materiellförebyggande sjukdomen. Attav

inkomstbringandehjälp i form aktiviteter, donationer,hjälp eller av
medlemsskap för bistå de behövande, och på grund AIDSatt avosv.

Uganda.föräldralösa barnen i
Projekt B 209nr

Uganda Womens Action GroupHuvudman:
telKontaktperson: Kobusingye Lyle, 031-46 68 35Jane

komplettering till projekt A0852 föräldrarBarns tillrätt
Syfte: Tilläggsanslag
Projekt B 210nr
Huvudman: till föräldrarBarns 2rätt
Kontaktperson: Leif Andersson, tel 0502-104 56



Brobyggarna
Syfte: treårigt projektEtt utmaningar ochmöten,som genom ansvar,
lägerverksamhet och utbyten i Sverige och internationellt vill hjälpa poj-
kar och i vuxenvärlden.mänunga
Projekt B 213nr
Huvudman: Fryshuset
Kontaktperson: Joakim telLanger, 08-714 52 40i

i
i Spädbarnsverksamheten Maskan utvärdering

Syfte: Utvärdering behandlingsresultataten på Spädbamsverksamhetenav
Maskan och granskning arbetsmetoder i syfte lyfta fram detatten av
verksamma i metodiken.
Projekt B 216nr
Huvudman: Stockholms Landsting,Läns Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Anna Skagerberg, tel 08-642 47 10

Tjejer i Europa
Syfle: filmAtt dokumentera och delta i projekt kringettgenom en
invandrartjejers identitet och självkänsla, där deltagarna fått möjlighet att
utbyta erfarenheter och uttrycka sig på olika Tjejer i flera invandrar-sätt.

lever med ständig inre konflikt, där livet skolan,i medgrupper en
klasskamratema och livet hemma två världar med olika ochutgör norm-
värdesystem. saknas filmer invandrartjejersDet verklighet, derasom
vardag, tankar och drömmar, eftersom filmer invandrare ofiast kon-om

sig pojkar ochcentrerar män.
Projekt B 218nr
Huvudman: Botkyrka kommun kulturenh.
Kontaktperson: Isak Benuamine, tel 08-630 630 40





ansökningarHandläggningen av

utvecklingsstödom

beståendeberedningsgrupp,särskildbedömtsharAnsökningama avenav
huvudsekreterarekommitténsmedkommittén,ledamöter samman-somur

beredningsarbetetundergångerträffades fyraBeredningsgruppenkallande.
i kriteriergrundvalansökningshandlingarinkomnaigenomfor avi att

sammanträdet.förstavid detenats omsom man
föredragande. Deledamöternautsågsprojektvarje attFör varaaven

bedö-utomståendetillyttrandedessutomskickadesprojektenflesta ut
för-dettavilleKommitténmyndigheter. sättberörda verk ochvidmare

bedömdesbedömning, delsfick objektivdelsvarje projektsäkra sig att enom
verksam-ifrågavarandeutvecklingsarbete inompågåendeförhållande tilli

hetsområden.l
först gicktill sål gickberedningsgruppeniGranskningsarbetet att gruppen

avslag frånföreeslagnatillställningochsamtliga projektigenom tog res-
kon-granskagenomgång förgjordesDärefterföredragande. attpektive en

kompletterandeinhämtadesfallvissabedömningarna. Isekvensen i
ledningmedprioriteringen,slutligagjordes denDärefterinfonnation. av

kriterier.nedanstående

f bedömningV förKriterierW
ansökningarinkomnaavFamu-eárgkommiüénsg

bere ningsgrupp: syfte:Projektets: Är för:relevantprojekteti
målsättningfamiljeåretsl -Ledamöter: verksamhetbefintlig-Em|:eepdaeé::::6grs problembildenaktuelladen-

MetodDanielson,Mona År "‘et°‘1e3Socialdepartementet syftetmlämpll9Hultinger,Eva-Stina nyskapande"Utbildningsdepartementet efiektwGun-Marie Pettersson,
resultat:FörväntatSocialdepartementet

bestående för:resultatenBliramy Thorstenson
famlllerberördaSocialdepartementet - verksamheterberördazach,isonN"5s°n,Ann - t°m5låe"deArbetsmarknadsdepartementet

Dokumentation:Adjungerade: resultat:erfarenheter ochSpridsGöran Lindqvist, organisationeninom den egna-é"¥;.jPj;;°"‘°"‘e‘ ochberörda myndighetertill andra—nec a " organisationer
A’5f°"d5dee9at°"e allmänhetbredaretill en—Martin Korpi,Barbara Organisation:S tteepa amenocla i projektetkompetensfinns tillräcklig-sammankallande: sedanprojektledningen kändär- tidigareArve-Pares,Birgit

förtro-projektorganisationenfamiljeår ingerför FN:sKommittén - endeSekreterare:
k°5t3d5Pa||3PCTids-Anne-Louise Nilsson,

realistisklldsplane"ärfamiljeårför FN:sKommittén " motiveradei budgetenposternaär-K Q rimligakostnaderföreslagnaär-

160363ARK7



Anvisningar till sökande av

medel för utvecklingsverksamhet

Allmänt
Regeringen har den december2 1993 ställt särskilda medel Allmännaur
arvsfonden till förfogande för Kommittén för familjeårFN:s för utveck-
lingsverksamhet i samband med internationella familjeâret. Vid fördelning

dessa medel gäller de principer redovisas i det följande.av som

områdenPrioriterade
Medel kan anvisas för nyskapande utvecklingsarbete och initiativ som an-
knyter till den svenska handlingsplanen för farniljeår.FN:s Utgångspunkt
för denna den svenska familjepolitiken ochär de mål gäller försom sam-
hällets stöd till barnfamiljema.

Grundläggande mål i svensk familjepolitik skapa godaär att uppväxt-
villkor, främja jämställt föräldraskap, förebygga social utslagningett samt
fostra barn och till demokrati. Ett viktigt mål också främja val-är attunga
frihet och mångfald.

denI svenska handlingsplanen har Kommittén för familjeårFN:s pekat
vissa särskilt angelägna områden för det förebyggande arbetet. gällerut Dessa

bl.a. familjer med osäkra arbetsvillkor, splittrade familjer, ungdomar som
söker vuxenroller, barn familjeroch lever imångkulturella miljöer samtsom
familjer där föräldrarna på grund fysiska, psykiska eller sociala handi-av
kapp sviktar i föräldrarollen.

Kommittén det vidare angeläget initiativatt uppmuntra stär-anser som
ker samhörigheten mellan barn och föräldrar och utvecklar nätverken kring
det enskilda familjehushållet. särskiltAv intresse verksamheter därär nya
arbetsformer insatser främjar kunskapsutvecklingprövas ochsamt som
erfarenhetsutbyte till förmån för bam och unga.

Medel kan inte anvisas för investeringar. Medel intekan heller sökas för
redan pågående försöksverksamhet eller för uppgifter åligger ellerstatsom
kommun.

Vem kan ansöka medelom
Medel kan sökas föreningar och andra organisationer bedriver ide-av som
ell verksamhet. Medel kan särskilda skäl föreligger, sökasäven, of-när av
fentlig huvudman.

Särskilda skäl kan verksamheten utvecklar frivilliga och ideellaattvara
insatser i anslutning till offentlig verksamhet eller kommun iatt en samver-
kan med ideell organisation vill förnya eller utveckla sin verksamhet.en

Med ideell verksamhet verksamhet drivs vinstsyfteutan egetavses som
och enligt lagen 1947:576 statlig inkomstskatt befriad frånärsom om
skyldighet betala statlig inkomstskatt för inkomst näringsverksamhet.att av

Stöd kan utgå till enskildainte personer.

Ansökningsperioder
Ansökningar stöd anvisade medel skall inges till kommitténs kansliom

den respektiveI den oktoberI 1994.senast mars
Medel beviljas för högst år. Projekt sträcker sig längre tidett över änsom
år måste inge ansökan till Allmänna arvsfonden efter det första året.ett en ny



Ansökningsförfarande
kommit-frånrekvirerassärskilt formulär kanskall inges påAnsökan som

kansli.téns
omfatta:skallansökningshandlingarFullständiga

ansökningsfonnulär,a
syfie, hurprojektetsprojektbeskrivning redovisarb attman avsersom

huruppgiftertidsplanering och kostnadertillväga, samt man avserom
verksamheten,dokumenteraatt

stårorganisationför denårsberättelse och stadgarc senaste somsom
ansvarig huvudman,

yrkesbakgrundprojektledaransvarharpersonuppgifter dend om som
verksamhet,och tidigare

organisationer,föruppgift firmatecknareprotokollsutdrag mede om
önskar åberopa.handlingar sökandenf övriga som

original undertecknatmedAnsökningshandlingar skall inges samt treett
exemplar, såfyra fullständigasorterade iHandlingarna börkopior. attvara

för bedömning.kan skickasomedelbartde ut

inansökan lämnatshänder efter detVad att
tillberedningsgrupp, knuten Kom-särskildAnsökningama bedöms av en

berörda verk-sakkunniga inombestårfamiljeår.mittén för FN:s Denna av
Även anlitas.sakkunniga kan vid behovsamhetsområden. externa

prioritering inkomna ansök-förslaglämnarBeredningsgruppen avom
efter ansökning-två månaderför farniljeår,Kommitténningar till FN:s senast

fördelning disponibladärefterKommittén beslutarsperiodens utgång. avom
medel kantid beviljadesökande i sådanmedel underrättar de attsamt re-

utgång.ansökningstidensmånader efterkvireras senast tre
särskilda vill-förenad medekonomiskt stödde då beviljandetfallI ärav

på särskildverksamheten, kravviss delnedskärningarkor, ut-t.ex. avav
undertecknandekontrakt försärskilttillställsvärdering mottagaren ettetc.,
gäller demedel. övriga fallrekvisition beviljade Isamband medi gene-av

återrapportering till kommit-medelsanvändning ochbestämmelserrella om
ekonomiskt stöd.samband med beslutetmeddelas itén omsom

Redovisningsskyldighet
arvsfonden skyldigamedel AllmännabeviljasSökande är att senastursom

ekonomisk redovisning.utgång ingeprojektperiodensefterfyra månader en
tilldelade medel har disponerats.framgå hurdenna skallAv

projekt-fyra månader efterskyldigBidragsmottagaren är även att senast
skall innehållaVerksamhetsrapport.periodens utgång inge Denna en re-en

eventuella avvikelser från dengenomförande,projektetsdovisning av
erfarenheter.värdering resultat ochursprungliga planen samt av vunnaen

finns tillgäng-dokumentationlämnas vilkenLikaså uppgifterbör somom
för sprida informationgjortsprojektet vilka insatserlig attsamt omsomom

från projektet.erfarenheter och resultat
i samband med beslutetkan kommitténprojektets karaktärBeroende

skallsärskild utvärderingsrapportföreskrivaekonomiskt stöd även att enom
härför enskilt fall.då i varjeinges. Tidpunkten anges

och verksamhets-redovisningenekonomiskaAnvisningar för den
medelstilldelning.med besluteti sambandlämnasrapporten om
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Appendix 7

Nyhetsbrev





hetsbrev
för FNxsfamiljeårfrån Kommittén

1994-01-28

familjeårFN:sWesterberg:Bengt
Nrl demokratifred ochforled i arbetetett-

Redaktion:
WikströmLena Åretfamiljeår. harinternationellt ett motto1994 tillutlystFN har ettArve-ParêsBirgit

eftersträvar demo-samhälleroll ifamiljens etthandlar somomsomutgivare:Ansvarig samhälle.demokratisktgrunden tillvifamiljen lägger ettkrati: IArve-FaresBirgit
på allaförpliktigar. läggerDetbudskap ettDetta är somför ett ansvar ossAdress:Kommittén som

verkatillsammanssamhällsmedborgare,föräldrar ochbeslutsfattare, attfamiljeår,FN:s
ochderas räknas,får erfara mänoch ungdomar röst attbarnför attattSocialdepartementet

samspeloch det finnspartnerskapettjämställtfungera i ettkan attkvinnorSTOCKHOLM103 33
då lärsamhället ioch Förstlilla nätverketi detgemenskapen stort.mellan

Besöksadress: dem i denintegreragrundprinciper och kandemokratinsbarnsig egna
26Jakobsgatan personligheten.

harföräldraroll ochi sindeförstsamtidigt är08-763 34 41 när tryggaTelefon: Det är vuxna
de kanuppmärksamhettillräckligbarnenochtid ägna08-723 ll 91Telefax: att somresurser

skapaha beredskapmåstedärförSamhälletbudskap. attdettaförmedla enTryckeri: familjeenheten kan fungeralillafamiljelivet denförsådana att ensomramarRegeringkansliets samhället iförebild för stort.offsetcentral delaktighetöppenhetochfinnsfamiljendet inomLika viktigt är att en en1994 för familjerupprätthållasvårsamhället. kanomgivande Den atti det vara
många andra länder,framför allt iSverige,under Ilever menpress.somnyhetsbrevetpåAbonnemang väpnadekonflikter,ekonomiska kriser ochhemsökssärskilt länder avsomskriftligkan tecknas genom svårafamiljelivet föromständigheterunder utsätterbarnväxer somuppkanslikommitténsanmälan till forskarsamhälletuppfordran tilldärförFamilj eåretpåfrestningar. enrymmeruppgiftmed om namn, insikterfamiljeförhållanden ochfaktiskabarnsökad kunskapatt omossgeadress,myndighet/organisation, villkor.samhälletspåverkasvardagenhur avomfaxnummer.telefon- och myndigheter och organisa-uppfordran tillocksåFamiljeåret rymmer en
familjer i olika livs-frågorlångsiktigt med rörarbetartioner somsom

arbetet.metoder i detochsituationer vägarprövaatt egnanyanya
arvsfonden för sådanAllmännasärskilda medelRegeringen har avsatt ur

med dessafamiljeåret. Vi hoppasanslutning tillutvecklingsverksamhet i
beståendefamiljeåret och fårbidrag tillviktigainitiativkunnastödja somger

familj eåret till ända.efter det ärverkningar att
organisationermyndigheter ochinbjuder jagfamiljeårets attInför start

familjeåret.medverkan iför Sverigeshandlingsplanenkringsluta uppföreställeremblemFamiljeårets svenskasamordna dehar fått i uppdragfamiljeårförKommittén FN:s atthjärtanundersammanlänkadetvå
samverka kring dealla villkommittén, ochönskarinsatserna.Jag er somoavslutatMedtak. ettöppetett

till.lyckauppställda målen, varmtsigsträckerdetpensledrag sym-
framtiden.boliskt mot
schweiziskaFormgivareär

Littasy-Rollier.Catherine
användasigvillDen avsom

tillvändasigemblemetbör
Westerberg,Bengtkansli.kommitténs

Socialminister



internationelltVarför ett Familjeårethar särskiltett
sekretariatvid kontorFN:sfamilj eår i Wien. ledsDet FN:sav
koordinatorför familjeåret,

Henryk Sokalski.
Adressendit är:

år50 har FN arbetat fir undanröja sociala miss-Under attsnart IYF Secretariat,
förhållanden de mänskliga rättigheterna. FNstrider harmot UNOV/CSDHA,som

årsärskilda eller decennier P.O.Boxbl. proklamera riktat 500,atta. genom
Österrike.A- 1400WIEN,situationen för kvinnor, handikap-uppmärksamheten barn,mot

Tel.+43 l 211311,och ursprungsbefolkningarna ipade, äldre, ungdomar senastnu
fax+43l 237497olika delar världen.av

Familjeåret påi FN Synen familjen Deklaration familjenom
Familj spelar centralroll Demografiska förändringar harerelationer Familjeåret skiljer frånsig tidigareen un-

flesta der de decenniernahaft vik-inomde Detta FN-år. handlarDet inte speciellsenaste enom
uppmärksammats tiga konsekvenserbådeför familje-harunder år befolkningsgrupp, rättigheter ärsenare vars

för och livsvillkor allaalltmer i globala arbete i värl- hotade,FN:s social institution,mönster utanso- om en
Familje- nationer. Traditionellacialafiamstegochutveckling. dens livsfor- står för centrala livsvärden isom

förändratsförhållandenfinns med viktig har och familjelivet människorsliv. Den byggersamtidigtmersomen
flestadimensioni alla frågor social harpåde håll i världen utveck- pårelationermellanrör kanhapartersom som

viktigt motiv för lats i former bryter in-utveckling. individuella och sinsemellanEtt motstri-att motsom
familjeår har vanda och föreställningar.utlysa internationellt diga intressen.mönsterett

familjendärför varit åstadkomma krañ- Synen har därför för- Fråganharväckts i FN:s generalför-att en
kunskapernaoch ändratsoch går ofta isärsamling för öka starkt både samling medlemsländernas in-att om

fråga familjförståelsen familjens roll i i vad och bör för utarbeta deklarationär tresse attsam- om enav en
i frågahällsutvecklingen. och vad samhället familjers roll, rättigheterochskyl-vara om om

fårFamiljeåret stå- och bör i förhållande till digheter. regeringengöra Den svenska hartas upp som en
på dagordningen i familjerna.endepunkt i dennafrågaredovisatsinuppfattningsamt-

liga arbetar med Familjeåret handlardärförFN-organ inte familjebegreppet mindre lamp-ärattsom so- om
ciala utvecklingsfrågor. given, allmäntaccepteradfamiljFN ligt rättssubjekt,avsät- eftersomdetsak-en e- som

två plenarsessioner under form kan tjäna förebild för enhetlig,allmäntvedertagenter de-gene- som som naren
ralförsamlingens ordinarie höstses- familjer i olika länder. Avsikten ñnition.i instrumentDe redanär finnssom
sion 1994för familjeåret i stället för stället rikta uppmärksamhetenpå och byggerpåindividuellaatt rättig-som

anordna familjeårs- den betydelse familjelivet har för heter enligtdensvenskaatt separaten ger
konferens. kan människor hela världenDetta och tillräckliga utgångspunkteröver för detses som en ar-
markering vill integrera behovet insatser från samhällets bete behövs. Ansträngningarnaatt manav av som
familjeåret i övergripande och sida för familjerelatio-FN:s underfamiljeåretvärna bör inriktasatt därför påom
långsiktiga arbete. i olika livssituationer. kunskapsutveckling,uppföljning ochner

utvecklingsarbete utgångspunktmed
från de instrument redanfinns.som

viktigasteDet dessa kon-ärav
instrumentInternationella ventionen barnetsrättigheterom som

bl. uttalar familjen grund-atta. som
Inom för globalaarbeteför socialaframstegochFN:s utvecklingharett lägganderamen enheti samhälletochnatur-
antalinstrumentmedbäringpåfamiljenutarbetats. lig miljö för barnsutveckling bör ges

nödvändigt skydd bistånd.ochviktigaste dessa DenDe är:av
hari dagratificierats flertalet länderavDeklarationen demänskligarättigheterna1 948,om- världen och användsredanöver i dagKonventionen ekonomiska,socialaochkulturellarättigheterl 966,- om instrumentaktivt förett värnaattsommedborgerligaKonventionen ochpolitiskarättigheter 1966,- om bam föräldrar.ochomKonventionen avskaffande allaformer diskriminering kvinnorom av- av av

1979,
Förklaringen avskaffande allaformer intoleransochsärbehandling- om av av
pågrund religioneller 198 ltroav
Konventionen barnetsrättigheter l 989.- om



Familj Sverigei
g

vändersigtill familjer i olikafamiljeåret Stöd till lokala initiativ ochunderArbetet somsam-
situationer. Kommitténs arbete utvecklingsinsatseregetKommittén fir FN:sordnas av kommer bedrivas främst in- Regeringenatt somfamiljeår. Kommittén ska arbeta formations- och samordningsinsatser för utvecklingsinsatseri anslutningtill

information främjamed samt anslutning befintligai till verksamhe- familjeáret. 10miljonerkronorurAll-
kunskapsutveckling lokaltoch Kommittén därför inte arvsfondenharställtstill kom-männater. attavser

bygga någon organisationför mitténs förfogande tör projektutvecklingsarbete. Regeringen storupp som
sinverksamhet. skalliställetfung-Den anknytertill handlingsplanen.Medlenställt särskilda medel tillhar

kontaktorganför organisatio- avseddaför utvecklingsverksam-ärerasomkommitténs förfogande för-att ochmyndigheter vill initia- heter initieras organisationertaner som som avtill utvecklingsprojekt.delas tiv till utvecklingsinsatseranslutning och myndigheter vill prövasom nya
till familjeåret. arbetsformeroch metoder.

Regeringen tillsatt inter-har Handlingsplanenen pekar vissaut om-
kommitté, Kommitténdepartemental råden fir kunskapsutveckling och

familjeår, för samordnadeför N:sF att Medel förinitiativ. sammanfattas utvecklingsprojektDe undermb-
svenskainsatsernaunder året. Kom- kan sökasrikema Familjeliv i Sverige, hos kommittén förSvensk

till Social-knutenmittén är familjfamiljepolitik FN eâr deni internationell ochhis- senast:sleds statssekre-ochdepartementet torisk belysning denav Preventionoch l okt. 1994.lsamt mars resp.Carl-Anders Ifvarsson. Sekre-terare integration förebyggande Ansökningsblankettinsatser kan re--i kommittén och koordinatorterare för motverka utslagning kvireras frånsocial kommitténsatt
arbetet svenskafamilje-med detför fostraoch barn och till demo- kansli.ungaBirgit avdelnings-Arve-Parês,åretär krati.

forsk-i Socialvetenskapligadirektör
Information och dokumentationningsrådet.
De svenska insatserna kommer att

Handlingsplanen dokumenteras fortlöpande underSvensk handlingsplan
året. Kommittén kommer infor-Kommittén familjeår harför FN:s attredovisasut- i en dessai sitt nyhetsbrev ochhandlingsplanför Sverigesarbetat mera omen informationsbroschyr i sammanställningar aktuellamedverkan i familjeâret. Kommittén överkan rekvireras frånsomdet De kommer ocksåviktigt knyta tillhar ansett att attevenemang.an kommitténs kansli. redovisaslångsiktiga bedrivs i SOU-rapportdet arbete detensom av om
svenska familjeåretmyndigheterochfrivilligorganisationer efter årets slut.

Uppdraget
för familjeårKommittén FN:s skallunderfamiljeåret

fungera kontaktorganmedsamordningsansvarfördesvenskainsatserna.som
Kommitténskall i samverkanmedmyndigheterochorganisationer arbetarsom,långsiktigtmedfrågor familjenrörsom

stimuleratill kunskapsutvecklingochdebatt familjevillkorochlivsfor-om-
i dagenssvenskasamhälle,mer

till initiativ ochutvecklingsarbete,särskiltinsatser syftaruppmuntra- som
till förebyggasocialutslagning,att
fördelaanvisademedel Allmännaarvsfondenenligheti medregeringens- ur
beslutden2 december1993,
medverkatill svenskaerfarenheterförs till internationelldebatt,att ut-

till familjeåretFN i Sverige,rapportera samtom°
i samverkanmedforskningsinstitutioner forskningstinansierandeoch sti-- organ,

internationelltforskningssamarbetemuleratill inomfamiljepolitikensområde".

TilläggsdirektivUr till kommittén FN:sfamiljedrS I992:06



InvigningkalendarietAxplock ur
det svenskaavtill fa-med anknytningaktivitetermångafamilj eåret kommerUnder

familjeåretkalenda-länder.och i andra EttSverigebåde imilj ägaatt rum
kom-kännedomvi fåraktiviteterinternationellarium över omsom
härinformation.Vifortlöpandeför presenterarupprättasattmer januari anordnarKommitténDen 28anordnas:kommerkonferenserinternationella attdenågra som konferensfamiljeårav for FN:s somen

detmarkerarstartpunktenpå svenska
familjeåret. Konferensen, hålls isomof Family LawSocietyInternationalthehållerCardiff, Wales,I- kommerLatin i StockholmNorra attFrontiers,Families Acrossunder rubrikenvärldskongresssin 8:e socialminister Bengt Wes-öppnasavjuli.juni-228 medverkarterberg. I programmet

interna-Social ServicesCouncil ofanordnar theHong Kong ungdomsministerI också bl.a. Ingeren° april.18-21Community Care,andFamilykonferenstionell Liljeström,professorRitaDavidson,om
Louise Sylwan-bamombudsmannen,Council for WomenInternationaltheAmsterdamI enarrangerar- Örtendahl,generaldirektörClaesder,okto-the Family, 13- l 5inViolencekonferensinternationell om generaldirektörSocialstyrelsensamtber. Folkhälsoinstutet.Dreber,Agneta

CouncilNationalanordnar theCarolina,NorthMountain, hedersgästBlack särskiltinbjuden del-SomI- ofThe FutureWorkshopSummerRelationsFamily Henryk Sokalski, FN:s samord-on tarenon
augusti.juli-1 familjeåret.Families, 29 förnare

europeisktFamillelaSciences dedesInstitutanordnar ettl Lyon- april 1994.och etik, 8-9vetenskapfamiljen isymposium om
Anmäl aktiviteterKommitténmedi samarbeteInstitutetSvenskaanordnarParisI- maj.faderskap den 30-3 1seminariumfamilj eårför FN:s ett om

Alla myndigheter och organisatio-samarbeteScience iofAcademythe RussiananordnarMoskvaI- under året kommer att an-ner somScienti-Internationalm.fl.eårskommitténfamiljryskamed den en aktiviteter, seminarier,ordna ex.Threshold of thetheFamilyTheConferencefic-Practical onom ellerstudiecirklar andra evenemangjuni.8Millenium, den l 5-1Third familjeåretanknytning tillmed är
informationsända invälkomna att
kansli.till kommitténsdessa Blan-om

eårfamilj rekvireras från kansliet.kanför ketterKommittén FN:s
Anmälda med i detasevenemang
sammanställningar aktiviteteröver

Ordförande: kommittén under året.utsom gerSocialdepartementetIfvarssonCarl-AndersStatssekreterare spridas brettkommer ochDessa att
tanken de ska källautgöraär att enLedamöter:

information och inspirationtill bådeJustitiedepartementetGudrunAntemarl-lovrättsassessor
insatser.förCivildepartementet egnaCederholm-CarsDepartementssekreterareEva

SocialdepartementetDanielssonDepartementsrådetMona
UtbildningsdepartementetHultingerEva-StinaKanslirådet

SocialdepartementetGun-MariePetterssonDepartementssekreterare nyhets-I nästa avnummerSocialdepartementetThorstenssonDepartementsrådetBilly bl.brevet kommer vi atta.UtrikesdepartementetWiklundEthelAmbassadör kom-redovisa utförligare omArbetsmarknadsdepartementetZachrisson-NilssonKanslirådetAnn skilsmäs-mitténs hearing om
familjesplittringochochsakkunniga experter: samtsor

familjeåretinvigningenSocialdepartementetDrangelLouiseSakkunnig av
forskningsrådetSocialvetenskapligaErikssonKommunalrådetEva

SocialdepartementetKindlundKanslirådetSören
KulturdepartementetLindqvistGöranDepartementssekreterare adress:Kansliets

SocialdepartementetLidalDepartementsrådetBengt Kommitténfär familjeår,FN:s
SocialdepartementetKansli STOCKHOLM10333huvudsekreterareBirgitAvdelningsdirektör Arve-Fares,
Telefon: 08-763 34 17informationbiträdandesekreterare,Wikström,Lena 91Telefax." 08-723 11
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Redaktion:
WikströmLena familjelivetsvåra inre bilderingår och vilka ärfamilj VemVad är avenArve-ParésBirgit deerfa-förväntningar medbilder ochdessainnehåll Hur stämmerochform

våra med debilderAnsvarig utgivare: vardag Och hur stämmervårivirenheter gör egen
från delar värl-Arve-Fares media olikaBirgit tillförmedlasfamiljebilder avossgenomsom

denforKommitténAdress:
frågekomplex har tagitfamiljeår de familjeårssekretariatförstadet FNzsFN:s Dettaär av

Andra denforsk-aktualiserar. inventeringfamiljeår initiativ tillSocialdepartementet FN:s avensom
utgångs- anslutning tillfamiljepolitikens genomförs iSTOCKHOLM gäller ning10333 frågor som

samhällets Theför utförsprinciperna familjeåret.Inventeringenochpunkter av08-7633441Telefon: iförväntningar of Family StudiesVilka Institutevälfärdspolitik: Australian9108-723 llTelefax: vilkafamiljen och familjeårskommittéemamedsamhället samarbeteställer
RegeringskanslietsTryckeri: familjer nedanland. Inomhardagens respektive seförutsättningar i rutasom

offsetcentral släktgemenskaper forskamätverkocholikaoch/eller finnshushålls- Europa
rollVilken informationsteknologisktutvecklings-till dessalevaatt spe-uppnyhetsbrevetpåAbonnemang människorsprivata förutsättningari skaparfamiljen idag arbetelar nyasomskriftligkan tecknasgenom familjmellan forskningssamarbete.relationen europeisktförliv Hur serkanslikommitténstillanmälan ochoffent-mellanprivat familjelivetssamhälle, Kunskapoch ramar,omuppgiftmed om namn, kollektiv strategiskforindivid och och dynamikochmellan villkorligt ut, ärmyndighet/organisation, välfärdspolitik. tiderpraktik samhälles Iteori ochi ett avtelefon-ochadress, handlar konjunktu-frågekomplex systemskiftenochväxlandetredjeEtt omfaxnummer. effek-och införfunktionssätt samhällsforskningenfamiljestödets ställsrer

möjligheterna Dessaigällerintemångautmaningar.atttivitet samt an-om
9‘ tillvälfardsanordningar rollbefintliga frågor familjensminst so-om sompassa

Överhelaproblemochbehov. och privat intresse-aktuella cial institution som
diskus-familjeåret ochmark-pågårunder mellanstat,civilsamhällevärlden sfär

föreställeremblem kunskaps-Familjeårets inventeringar förutsättningarför kompara-och nad.sioner Nyaav
under frågor.sammanlänkadehjärtan dessa Det internationellttvå for belysa studierochläget tivaatt samar-

oavslutat från nationellaMed både for ochtak. anledning, härfinns bete intressantaöppet ett öppnarett nya
det sig utgångspunkter,sträckerpenseldrag internationella forskningsperspektiv.och att

framtiden. på all den forskarekan därför svenskasymboliskt sig hur vi Vi hoppasfrågamot ta attvara
schweiziska i anslutningfram familjeåretsFormgivare infonnation skauppmärksammaär tas utma-som

Littasy-Rollier. vi fånga möjligheternaCatherine familjeåret. kan ochdrafördeltill Hur mäng- ningar av
informa-internationell frånandrasamlad samverkanmedforskareden tillav

återförastillanvändasig intematio-vill kunskaper kan anlsutningtilltion i länderi FN:sDen av somsom
skrift- utvecklingsarbetepådetsända familjeår.emblemetkan långsiktigt nellaetten

kommitténs kan vitill Och hurlig ansökan nationellaplanet an-
innehållabör kunskapspotentialAnsökankansli. vända den "Wsom ianvändningsom- i från Australianuppgift tänkt information Blanketter the In-denna ettrepresenterarom

‘ansvarigkontaktperson. medde Family Studies förperspektiv,för stitute ofråde globalt storaattsamt
påuppmärksamheten världssamfundetförfogar i pågåendevill registrering denVi fasta resursersom

användasförfår utveckling forskningsinventeringeni anslut-emblemetinte hållbarfrämja motatt över, en
Frågor-bruk eller världen familjeåretkan rekvire-kommersiellt demokratii ning tillfred ochutan

omnämnande FN:s och kräver familjeårskommitténsoch frånmånga storaärav rasna
familjeår. nationellinternationella insatserbåde kansli.samordnade

nivå.internationelloch
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ÄldreårFrånBefolkningsutvecklingen miljöhotett-
till Familjeår

år anordnar FNseptember i biståndspolitikenutformasi dettaI en per-
befolkningskonfe iglobal spektiv.Sverigeharmarkeratviktenrens av europeiskaäldreåretDet har avslu-nutredje i bistånds-Konferensen den nå kvinnor och barnmedKairo. är att Kommitténför äldreårEG:s ladeitats.slag. Bakgrun-ordningen detta insaterna.av framsitt slutbetänkandeGamlaärmarsden snabba till konferensentill konferensen är det underlagden I som blivit äldre, 1994:39.SOUungasomvärlden. reproduk-befolkningsökningen i diskuterashar begreppetnu redovisar kommittén insatserDär detiv hälsaförts fram centralt.som åretgjortsunder ochde slutsatsersomAsien,harframförallt ivissaländer,I förhandlardet villkorenYtterst om ochrekommendationer kommitténsompâ-bromsatsbefolkningsökningen upp finnsfamiljebildningochfamiljeliv.Det kommit fram till.ärtiondet. andratagligt det lsenaste beröringspunktermellandärför starka Äldreåret hade SolidaritettematAfrika, ökarvärlden,främst idelarav befolkningskonferensenarbetet inför generationernamellan motto.somexplosionsartat.befolkningendäremot bedrivs underoch det arbete som för föreslårKommittén EG:säldreår inått denharvissa regionerl man förfamiljeåret. Kommittén FN:s slutbetänkande äldreåretssitt bl. atta.för vadekologiska ärgränsen som en familjeår har bl. medverkata. som fortsättningarbeteskafå direkt inomenförbrukarmöjlig befolkning. Man nu medi arbetet detremissorgan familjeår.för InomFN:s EUrameninnebär.kapitaldet naturen till Kairokonferensenresolutionsutkast finns sådankoppling och den ärenmedsituation, och FN:sdennaI sekretariatförtagitsfram FN:savsom för eftersomnaturlig SverigesdelävenfärsktdeJaneiroimiljökonferensi Rio befolkningskonferensen. handlingsplanenden svenska förvad kanskall diskuterasminne, somnu in-svenskaförberedelsearbetetDet familjeåretredanomfattardettatema.destruktivaför hejda dengöras att bedrivs i särskildför konferensen en

utvecklingen. Nationalkommittén förkommitté,
diskussionernakommerTonvikten i konferens befolkningFN:s om

situa-ligga kvinnornassannolikt 1992:05.och utveckling 1994 UDatt
USA-symposiumhälsa,belagt kvinnors Ordförandei dennakommittétion. Det ärär stats- omatt

Samuelssonochhuvud-har sekreterareAlfarbetsmöjligheterekonomi, etc. en familjen och skandinavisk
Lars-Olofambassadörsekreterarepå tödelsetalen. ärdirekt inverkan välfárdspolitikEdström,UD.viktigt hurdel detSverigesFör är

symposium skandinaviskEtt väl-om
färdspolitik anordnades den 7 och 8
april universitetet Berkeley,1994, ibefolkningskonferensen:införSvenska avrapporter
Califomien,i samverkan demed norska

under1900-taletoch reproduktivhälsa SverigeSexualupplysning i och svenskageneralkonsulateni San
och KatarinaLindahlBygdemanMare Fransisco.

Utrikesdepartementet1994:37,SOU-rapportnr Från svensksida professo-deltog
1850-1993barn ocharbete Sverige GunnelGustafsson,Statskunskap,Kvinnor, i rema

Ann-Sofie Ohlander Umeå och Bäck-Wiklund,Margareta
Utrikesdepartementet1994:38, familje-SOU-rapport socialtarbete,Göteborg,samtnr

årskommitténssekreterare,Birgit Arve-
Parés.

Bland de amerikanskadeltagarna
Wilensky,återfannsbl.a. Harold kändfamiljför svenskEuropeiskt intresse

auktoritet i amerikansk välfärds-
forskning och David Popenoe,i modernaindustri-handlarockså utvecklingen deBefolkningskonferensen somom
nyligen i bokenDisturbing the Birdsdesjunkandefödelse-befolkningsutvecklingengällerdäriställetförländerna.Oron

hävdat det välfärdsystemetNest ärattbefolkningenökardrastiskt. vissaländerandelenäldrei Italen,samtidigt ärsom
svenskaligger bakomden famil-varjeuppnåfull reproduktionkrävs1,4.födelsetalen så låga För somattattsomnu

jens sönderfall. De båda imöttesföderminst två barn.kvinna en
animeraddebattdär svenskarnaficki med födel-med Irland särställning Europa,intar tillsammansSverige etten

missförståndtillfälle del irättaatt1990-talet. finnsdärförår till i början Detökatfrån 1,6 1986, 2,1 ensetal ettavsom
tolkningen svenskstatistik. Blandfamiljepolitik, drivaför svenskinternationellt intresse avutan attstort som
övriga deltagare Rickmärktes Barth,andraeftersträvar,mål förefaller ha lyckats med detbefolkningspolitiska som
Allan Pred,Arlene Skolnick, samtligafödelsetalen.nämligen höjaatt
från Berkeley samtligaU.C. och medinformera densvenskavid fleratillfällen inbjuditsFamiljeåretskanslihar att om
gedignasverigekunskaper.Arrangörföri Frankrike svenskinternationellakonferenser.Särskilt harfamiljepolitiken vid
symposiet Center for Westernhar därmycket uppmärksammad.Kommitténssekreterarefamiljepolitik blivit var

StudiesEuropean CWES och dessfamiljepolitikenharocksåfåttoffentligadebatter. svenskamedverkati flera Den
viceordförande,Julia Trilling.franskmycketuppmärksamheti press.
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Hearing skilsmässor ochomNy litteratur om
skilsmässor:

familjesplittringNordenBarneretti
NOPUS
ISBN -88642-00-391 centralbyrånsStatistiskaEnligt beräkningar upplever 45 000 barnca

åretChildren Their föräldrarna flyttar isär. Vadof and betyder det förDivorce att barnens utveck-om
Parents ling och hur fungerar samhällets stöd till barn och föräldrar i samband
MarieWadsby med skilsmässaen
ISBN 91-7870-945-8

Dessa defrågor väcktesvid hearing anordnadeshöstenettvar parav som en somskilsföräldrarNär Kommittén för familjeår. Syfiet1993 FN:s bred kunskaps-göraattav var enÖberg,ochBente Gunnar inventering, grundför överväganden särskildainsatserpå området.som omISBN 9 -634-0l 95-9l bild fram utfrågningenDen vid barnfar illa föräldrar-växte attsom var mer av
konflikter bådeföre, underoch efter skilsmässaoch också det påsättnas en av

vilket de i barnensomgivning hanterarkonflikterna, själva farnilje-änvuxnaSvensk-franskt splittringen sådan. viktig fråga därförEn vilket stödföräldrarfår sökaär attsom
seminarium faderskap lösningar bra barnenssynpunkt.ärsom urom

fördjupadiskussionenkringFör dessafrågorföljdeshearingen medatt ettupppå Svenska Kulturhuset i
seminarium SätraBruk den27-29 i år. Syftet medseminariet,mars somvarParis AllmännaBamhuseti samarbetemedKommitténför familjeår,FNarrangeratav :s

koncentreradiskussionenkring frågor denjuridiska ochattvar om processen omSvenskainstitutetanordnar,i samarbete stödettill barnoch föräldrar detgäller hanterakonflikter vårdnadochnär att ommed för familjeårochKommittén FN:s fungerarkommunikationenHur mellandeolika samhällsinstanserumgänge. somMIRE socialforskningsdelegationen involverade finnsVilken kunskap denpsykologiska och dessär om processenfranskavid de social- och arbets- faserhoshandläggandepersonal vilken utsträckningI uppmärksammasbarnens
marknadsdepartementen, semina-ett situationoch intressenoch vad det för föräldrarstöd behöveri olikaär typ avfaderskapden30ochrium moderntom situationer frågor diskuterades forskare,Detta jurister företrä-ochvar som avmaj 1994på SvenskaKulturhuseti31 darefor densocialasektorn.
Paris. diskussionenutkristalliseradesI fyra områden deltagarnamedstorsomSverige vid forskar-representeras samstämmighetansågangelägna medutgångspunktfrån barnetsöveratt sebl.a. följande forskare:mötet av intressen,nämligenprofessorRita Liljeström, Göteborgs detjuridiska vårdnadsbegreppet,0universitet, professor Philip Hwang, denrättsliga i helhetsperspektiv,utifrån barnetssynvinkelett4 processenGöteborgs universitet, docent Ulla möjligheterna erbjudabarnochföräldrartillgång till olika former stöd4 att avBjömberg,Göteborgsuniversitet,samt i lättillgängligaochavdramatiseradeformer,Ulf Umeåuniversitet.lektor Hyvönen, behovet utbildningsinsatserblandpersonalgrupper barn ochmöterav som

föräldrar i skilsmässosituation.en
Serietävling Kommitténs hearing från hösten -93 har dokumenterats och finns iom en

sammanställning kan beställasfrån familjeårskommitténskansli.somfamiljeliv
Seminariet BrukSätra dokumenterasendast internaminnesanteckningar.som

SocialstyrelsensochKamratposten
VÄL Nmånadstidning vårVE utlyseri

serieteckningstävlingför Kamrat- Socialstyrelserapporter med anknytning till familjeåret:en
läsare. rita dittTemat är:postens eget

villkor förändringstiderBarns ifamiljeliv
ISBN91-38-11371-6Tävlingen i Kamrat-presenteras

kommer i mitten7posten ut Samspelsbehandlingspddbamsfamiljernr isom av
VÄLoch imaj majnumret VE. ISBN91-38-11339-2av

Efter avslöjas vilkasommaren som tillBarn alkoholmissbrukarevunnit och vinnandebidrag kommeri ISBN91-38-11352-Xserietidning bilaga till bådasomen
tidningarna. Ny tidskrift:

kommer skrivaKamratposten att en
SOCIALVETENSKAPLIG TIDSKRIFT, ISSN 1104-1420,utgivenartiklar i före efterrad och avnumren
Förbundetför forskning socialti arbeteFORSA har utkommit medsitttävlingen modernafamiljen,denom om första två blirNummer familjen kom-ett temanummernummer.skilsmässsor, invandrarfamiljer, om somom i höst.utmerglädjeämnen problemmedoch dagens

familjeliv.
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Kvinnor KankalendarietAxplock ur

of FamilyOrganisa- Under den Kvinnor KanInternationalUnionthe storaanordnarmaj 199415-18Den
ÖstersundVäestöliitto,familjefederationenfinskameddensamarbeteIUFO i Mässan i islutet majtions av

Finland.i Tsuula,Whorubrikenenkonferensunder ochfinns mycket höra in-cares att se,
spireras Bl. kommer detav. a. un-Göteborgsarbetevidför socialtinstitutionenanordnarmaj 199418-19Den hållasidémässander antalettattarbeteVäst-forskningi socialtforVästsvenskaföreningenuniversitetoch med till familjseminarier kopplingmångkulturellt samhälle.Familjelivsymposium iFORSA ettett om förhållanden familjen.och rörsomi Göteborg.Symposiethålls

Förnågra seminarier detEtt ärtemamedbl.a.helt liv i samarbeteStiftelsenanordnar Ettmaj 199417-19Den våldet kvinnor,sexualiserade mot somochFörsäkringskasseförbundet konferensoch ettArbetsmiljöinstitutet en familjens likasåofla skerinom ram,har flerarehabilitieringarbetslivochsymposiuminternationellt somom Varförsexuella bam. gårövergreppmotKarlskronaochi Ron-familjen. Evenemangenägerberörinslag rum Kvinnovåldetsom honinte semin-ärsamt
neby. behandlararier dettatema.som

i familjen viktigtRelationer är ettStock-kvinnoforskningvidföranordnarCentrummaj 199427-29Den Dubbelarbe-för seminarierna.temaBord-heterCrossinginternationelltsymposiumuniversitetholms ett som och kvoteradetandemammor pappor,andCitizenship,iSocialPoliticsGender,DialoguesInternational on dotter och familjenSiners, Den nyamorsStockholm.iSaltsjöbaden dessabehandlarbl. frågor. Familje-a.
Birgitårskommitténssekreterare, Arve-

samarbetemeduniversitetiStockholmsanordnarjunimaj-1 199428Den seminarietkommer deltaiParês, att omforskarsymposiumAdolescenceResearchAssociationfor ettEuropean medverkandefamiljen. Andraon DennyaStockholm.Hasseluddeniungdomsforskning,på seminariumi detta Gitt Rosanderärom
SjöbergGerhardsson,Kristina Larsson

Bamevemskongressennordiskahålls den 12:e tematjuni15-18Den Tiljander.Anettesamt
Trondheim.ibarnevernet,utfordringerVerdier iog

CatholicUniver-of theof Family LawanordnarCenterjuli 19945-8Den Svenska evenemangi Bryssel.Families Justiceseminariumof Louvainsity ett om
eåretfamiljundersymposiummedSlovenien,Inter-Culturo,anordnarjuli 1994 ett6-9Den

Österrike.Reality i Graz,InternationalFamily, UtopiaThetiteln or katalog ochaktivi-En överevenemang
anknytning familjeåretmed tilltetermedi sambarbeteChild GuidanceCenterhållerjuli 1994 AcronDen21-23 beställafrånKommitténfinns forattnuConferenceunder HOPE Afamiljeårssekretariat, konferens namnetFN:s en - familjeår. uppdaterasKatalogenFN:sFamily, iInternational of theYear994the UnitedNations ICelebrating under Hittillsgånger året. harett parOhio.Acron, etthundraåttio ochakti-evenemangcza

anmältstill kommittén.viteterof FamiliesAssociation LargetheNationalanordnarjuli 199421-24Den organisationerMyndigheter ochFriendshipandheterfamiljer. Mötetforinternationelltmöte storaett som katalogenivill kommamed kansomi Budapest.Joy ägerrum familjeårskommitténsanmäladettatill
särskildblankett kankanslipå som re-

frånkansliet. upplagakvireras Nästa av
planeraskomma ikatalogen augusti.ut

eårskommitténFamilj arrangerar:

adress:Kanslietsfamilje-nordiskaländernasdeövrigasamverkanmediaugusti1994den3
för familjeårKommittén FN:sÅbo.Nordisktpå Forum,familjebegreppetdebattårskommittéer omen Socialdepartementet

10333 STOCKHOLMInstitutet ochmed Karolinskasamverkaniseptember1994den 14-16
forskar-internationellttvärvetenskapligtuniversitetStockholms ett

Telefon:08-76334 41Läkare-på Svenskaand Heart DiseaseStresssymposium Women,om Telefax:08-723 1191viakan erhållasAnmälningsblanketteri Stockholm.sällskapet
kansli.Familjeårskommitténs
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FNssfamiljeårförKommitténfrån

1994-05-19

familjeåretförintresseStort
Nr2

landsting.ochkommunerpå universitet,sittFamiljeåret inneärRedaktion: nu
ihar dokumenteratsKonferensen ettmånaderUnder dekvartal.andraWikströmLena kannyhetsbrevet,extranummer somavfamiljeåret invig-Arve-FaresBirgit gått sedansom beställningsblankettpå denrekvirerasStockholmpå Latin iNorradesutgivare:Ansvarig nyhetsbrev.bifogasi dettasomår hun-mycketjanuari i har28denArve-ParésBirgit i dettai övrigtVi berättar nummerdettaUtgivningenhända.nit av denågranyhetsbrevetforKommittén evene-avAdress: omavdrab-harnyhetsbrevet engageradnummer av varitkommitténfamiljeår,FN:s mangsompå grundbl.a.förseningbats Viav månader.förstaunder åretsiav gerSocialdepartementet

familjeåret.för ochintresset kommandeaktiviteterdet ocksåtipsstoraSTOCKHOLM10333 om
finnstelefon- dokumentationsmaterialfår mängderdagligenVi somav om344108-763Telefon: tillgängligt.materialbeställningarochsamtal9108-723 llTelefax: vi bl.a.kommer attI nästafrån organisatio- nummerfrån landet,hela

Regeringskansliets stödfåttprojektTryckeri: deinformera somomenskildaochmyndigheter somner,offsetcentral utvecklings-förkommitténsanslagurpåfamiljeåret olika sätt.ivill delta kriterieroch deverksamhet somomnyhetsbrevetpåAbonnemang bedömningengrundförtilllegat avan-finnsinternationelltOckså ett stortskriftligkantecknasgenom ansökningstillfalletvidsökningarnaochi Sverigehärvadviförintresse görkanslikommitténsanmälantill den laktivtvarit mars.därförkansliethar engage-uppgiftmed namn,om också lämnakommerDär att merpå detinformationsarbetei ävenratmyndighet/organisation, harFN-aktiviteterinformation somomplanet.internationellaochtelefon-adress, denochtill familjeåretanknytning omfamiljepolitiksvenskSverige ochfaxnummer. familjeårskommitténssvenska samar-håll i världenmångaframstårpå som
länderna.övriganordiskameddebetejämställdhetgällerdetförebild nären9 meddettahinnaVi hadehoppats utunder-rättigheter. Dettasocialaoch

den 15nyhetsbrevetförefamilje-för avkoordinator nummerströks FN:sav till interna-maj FN utsettsvid enSokalski,Henryk somavåret, Mr.
har förKommitténfamiljedag.tionellföreställeremblemFamiljeårets familjeåret.svenskadetinvigningenav åtgärdervidtagit någradel inteundersammanlänkadehjärtan familjeårs-två svenska egenOrdförandeni den

Vi arbetaranledning dagen.medoavslutatMedtak. lfvarsson avett Carl-Andersöppetett kommittén,
olikamedlångsiktigthela 1994underdet sigsträckerpenseldrag särskilt FN-medhedrades där ett

därförfamiljen ochfrågor rörframtiden.symboliskt anledning sermedmot insatser somfor sinadiplom
intematio-åretdagundervarjeschweiziskaFormgivare somenär familjeåret.av nell familjedag.Littasy-Rollier.Catherine socialmi-öppnadesKonferensen av Red.pekadeWesterberg.Han utnisterBengt

siganvändavill syf-Den familjepolitikförav vägarsom tre somen
skrift-sändainemblemet kvinnorkan ochbådetillen mänatttar ge

kommitténstilllig ansökan förvärvsarbetekombinerachansenatt tillPengarinnehållaAnsökanbörkansli. jämställdhetmel-ökadfamiljeliv:och utvecklingsprojektanvändningsom-tänktuppgift och ärlan kvinnor män,om sompappor
ansvarigkontaktperson.råde ochfamiljeninärvarandesamt mer familjeårforKommittén FN:smer

uppmärksamhetenvill fästaVi politiken.barnperspektivi april drygt 4,3deladeden28 utanvändasforfårinte utformadeemblemet lnvigningskonferensenatt utveck-till 23miljoner kronor
svenskaeller denkommiersielltbruk illustrationutan sig till aven ansöknings-lingsprojekt.Nästa

engageradeochmedomnämnande FN:s handlingsplanen,av 1994.den oktobertillfälle 1ärradlångfråninläggfamiljeår. personligainternationella en
verk,centralaregering,fråntalare
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Family-Friendly CitiesFN-konferens med kopplingar till familj eåret:

Boplats -96 Universiteti Akron, USA, har i sarnar-
betemedFN:sfamiljeårssekretariatta-
git initiativ till internationelltett
nätverkför underlättaEnligt beräkningarsaknar femtedel jordensbefolkning kommunika-FN:s människovär- atten av
tionenmellanstäder,digabostäder. till hem därför frågor organisationerRätten de ståri fokusför ochärett eget enav som
institutionerdetsvenskaförberedelsearbetetinför boende- arbetarFN:sandra ochbebyggelsekonferens medstadspla-som
neringoch familjefrågorHabitat II, i Istanbul,Turkiet i stadsmiljö.i juni 1996.ägersom rum

världskonferensRegeringen tillsatt förberedelsegrupp, En familjevän-har svensk BOPLATS-96, inför kon-en om
ligaferensen. städerkommerOrdförande mark- och planministerGörel Thurdin. vårenanordnasär att
1995 SaltLakeandraviktiga vid konferensen City, iDet behandladendramatiska USA,urba-väntastemat av samar-
betemed farniljeårssekretariat.niseringen FN:sskei världenunder decennium.Man räknarmedväntas nästa attsom
För ytterligareinformationdet år kommer finnas megastäder,2000 23 med miljoner invå- kontakta:10att övers.
Centerfor Family-Friendlyu-ländema. två Cities17i Nära tredjedelar dessaländersBNPnare,varav av genereras
TheUniversityofi där produktivitet och tillväxtförutsättningar Akronhögre landsbyg-tätorter, är än
Schrankden.Utvecklingen påfrestningar Hall South,innebär städernasmiljö Suite210i form dåligstora av
Akron,luft, förorenat avfallsproblem Ohio44325-6103,kraftfullaåtgärder USA.Utan riskerar ökandevatten, etc. en

andelmänniskor hamnai städersslumområdendär utsikterna uppnåatt att en
god livsmiljö små.Enligt svenskmeningbör konferensenbidra till hejdaär att
försämringen boendevillkoreni världenochverkaför hållbaraochkretslopps-av eåretFamilj i Europarådet
anpassadelösningari boendeförhållandenaför allamänniskor,med hänsynsärskild

till kvinnor. ocksåMan viktiga kopplingartill familjeåret.tagen ser Europarådet mellanstatligtär ett organHabitatII-konferensenförväntas aktionsprogram riktlinjer inomantaett samt för samarbetei bl. sociala,kulturellaa.boende-ochbebyggelseområdeti såväl glesbygder.tätortersom ochjuridiska frågor med inriktning påNärmareupplysningar detsvenskaförberedelsearbetetkanerhållasom genom slå vakt de mänskligarättighe-att omKarlberg,Lars huvudsekreterareför Boplats tel.-96, 08-76334 eller biträ-95 i Europasnationer.ternadandesekreterareIngelaLambert,08-763 1971. Erfarenhets-ochkunskapsutbyteut-
viktig inslagi rådetsarbete,görett som

berör lång rad områden bl.a.inomen
UNESCO-utställning till Familj eorganisation hoppas socialpolitik, social försäkring och

hälsa.Stockholm på svenskt EU-medlemskap Ettsamarbetemedinriktning påbam
och familj pågårsedanflera år. Rådet

UNESCOanordnadehösten 1993 COFACEbetyderConfederationof F bl.a. för de familje-europeiskaen a- svarar
Överfototävling familjen. 10 000 mily Organisations the European ministermöten, hålls år.om vartannatsom

bidrag från 133 länderhar resulterati Community och federationbe-är Det hölls i Parishösten 1993,senasteen
fotokatalogoch vandringsutställ- stående 70familjeorganisationerfrån och inför familjeåret frågoren en togav upp om

ning, visadesför första gångeni medlemsländer.EU:s Organisationen barns och föräldrarssom rätt Nästaansvar.
UNESCO:s högkvarter i Paris inför har styrelse kansli har i familjeministermötesäte i Finlandägeren vars rum
invigningen familjeåret. Bryssel.Den bedriver aktiv bevak- ochkommer handla fäder.av atten om

Genomsamarbetemellan Kommit- ning EU-kommissionensarbeteinom En särskild arbetsgrupphar underav
för familjeår,tén FN:s det svenska olika politikområden. familjeåretgjort ochöversyn ettut-en

UNESCO-rådetoch SIDA det Välfärdsfrågor har högär prioritet i kasttill familjepolitiskarekommen-nu nya
klart utställningenkommer vi- organisationensarbete.att Man villatt dationerunder rubrikengärna A coherent

i Stockholmunderaugustimånad. få samarbetspartnersi denordiskalän- andIntegratedFamilysas Policy".
Delar utställningenkommer dernaochhoppasdärför svensktatt Vidare pågår sedanettav 1992 ett tvär-

visaspåSIDA:sBiståndsforumpåBir- medlemsskapi EU. sektoriellt projekt barn och barn-om
Jarlsgatan i Stockholm,61 Den 5-6 december1994anordnar politikett omfattar specialstudier:ger som tresom

led i insatsernainför befolknings-FN COFACE tillsammansmed EU-kom- Barnsochungdomarsdeltagande:s i-konferensi Kairo, den5-13 september missionen konferensi Lissabon, familje- ochsamhällsliv.en
1994. Familj och kvinnor. Familjeårs-temat Barnomsorg barnsperspektiv.ur-Andra delar kommer visas i kommitténs huvudsekreterare,att Birgit Barnpä institution.-kanslihuseti anslutningtill Familjeårs- Arve-Pareshar inbjudits medverka Som särskiltatt bidrag familjeå-tillett
kommitténs informationsmöte, i planeringen denna. anordnarrådet,isom samarbeteret medav den
hållsi Rosenbaddenl september1994. COFACE månatligtnyhets- spanskautett regeringen, konferensger en omNärmare information utställ- brev,Contacts,påengelskaochfranska. barns deltagande familjelivet,om i somningen,öppettider kommer läm- Adressendit deetc., att Rue Londresär: 17, kommer hållasi Madrid,den l-4att de-

via dagspressen. B-1050BRYSSEL,Belgien.nas cember1994.
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familj eåret:svenskakring DetsamarbeteNordiskt
familj halvlekandraInför

familjeårskom-ländernasnordiskaDe
församarbetsgruppbildatharmittéer en
in-samrådioch familjeårinformationsutbyte FN:smånader Kommittén förharfamiljeårets förstaUnder sexocksåharGruppenfrågor.ternationella famljeåret,målen svenskapå för detföraarbetesitt utattkoncentrerat

vissatillintitiativtagit gemensamma påutvecklingsarbeteochinitiativpå stimulera tillinriktningmed attsådant semina-Ett är ettarrangemang. dokumentation.på uppföljning ocharbetetinriktasNubasplanet.ochfamiljebegreppet ut-enrium om bildermångaolikaÅbo delingenvårengångnaden underden mötti Vi har ett somNordiskt Forum avställningpå
brokigasamhälletssvenskafinns i detochorganisationerfrånkommer brettGruppen1994.augusti2-4 gensvar

ochforsk-bådei statistikfamiljealbum,områden.skildavittslutet inomHelsingforsi myndigheterträffas iocksåatt av
enskildaoch bilderoch i ordningsig ochberättathörtMångahar urför diskuteraaugusti, omatt gemensamma av

människorsvardag.uppdateradochinititativ.lokala Eninför FN-evenemangolika samtfrågor ny
aktivi-dessaförsta inslag iSomaktivitetskatalogforskarkon- den ettversionförplanera somavgemensamen informa-anordnavikommerdärför ettattgivit kommerkommittén att teter1995.i början utferens av torsdagenden li Rosenbad,månad. tionsmäteaugustifram undertas

SCBVid dettakommerseptember1994.All-anslagsärskiltGenom ett ur
fråndenförstaKonferensrapport: året,harbörjan rapportarvsfondeni presenteraatt enmänna av

genomfördesfamiljeundersökning,ocksåkunnatundervårenkommittén somgegränslösFamilj resursen en- dåocksåVi kommerförraåret.utveck- attangelägnastödtillekonomiskt pre-
i denvinnande bidragetdettillbilagasärskildlingsprojekt. I senterafinnsinvigningskonferensFarniljeårets en

familjenserieteckningstävlingNyhetsbrevetdetta somomkonferensrapport. presen-dokumenteradi nummeravennu tidningenKamratpostenbeviljadesstödprojektde arrangeratsanföran- avde terarvelat somKommittén har göra
Vidare kommerSocialstyrelsen.ochVidenansökningstillfället lvidinvigningskon- mars.vidhöllsden som fo-internationelladelar UNESCO:sgranskningenocksåför hurdärredogörutomstående avfortillgängligaferensen en familjen visas.toutställninggått tillansökningar attinkomna samt omunderdärförpublik. Vi har avsommaren gällerinititativ underhöstenAndragrund förtilllegatkriteriervilkaenkelidessa somsammanställt rapport,en publiceringsstöd och forskarmäten.ansöknings-bedömningama.Ett nyttfrånellerfaxbeställaskan postpersom utförli-kommer1994. Dessaoktober presenterasden l atttillfälle kommerkansli.familjeårskommitténs

Nyhets-kommandeikom-kommandehöstendenUnder avnummergare
brevet.arbetehu-FamiljeårskommitténsmerochfamiljelivmoderntOm prelimi-deskall följaVidareuppföljningvudsakligen ägnasatt upp

slutfamiljeseparationer undervårenmedhaftkontakterfördokumentation insatser näraoch attsamt
forsk-Socialvetenskapligabl.a.aktuellinforma-ocherfarenheterspridaOmsymposierapportenEfterfråganpå ningsrådet,angåendemöjligheternaochvillkorformer attfamiljelivetstion omfamiljesepara-ochfamiljelivmodernt forsk-den familjepolitiskaförstärkaKommittén detSverige.i som enserupplagadensåhar varit attstortioner ningeni Sverige.i förmed-medverkauppgiftviktig attslut.årsedanförfram äretttogs nusom

årkunskapslägetspeglarRapporten
medpublikationerEftersom1992. nya

forskningsresultat väntafärska är att eårets emblemmed familjVykortAffischer och
dentryckavill intehösten,under upp

Därför har undersvenskaaffischer.förfrågningarmångafåttVi harvi som-kommer omupplaga. attDäremoti ny occrafärgadbottenfamiljeåretsemblemaffischmedtryckt varmtdärreservupplaga,tillhandhålla uppenmarenen foto-familjen,Demokratinbörjarfamiljeårl 994 iFN:s samtmed eni form texten:bifogas sär-kapitel ettvissa av - gemenskapochdemokrati.årförfamiljeår 994 Enlaffischmed FN:sfortfarande texten:alltsågår tatryck. Det att - i nå-svenskfamiljfrån försökaåtergemotiv avståttvårti valVi har att enavdel rapporten.av familje-anknytningtillsymboliskhar vi velatställetspecifik form. l ge engon
demokratisktlångsiktigamålet byggadethandlar ettårets Mottot attmotto. omSIDA E solidaritetingår grund-rättigheterochmänskligagemenskap,därsamhälle, sombefolkningskon-inför FN:shar familjeforrn.börja medbarnen,måstebyggetbyggstenar.Det oavsettläggandegiviti Cairoseptemberiferens ut: samhälletienskildafamiljen och iutformasi densedankanbyggprocessenHur, ReconsideredPoliciesPopulation själv reflekterainbjudabetraktarenvi villfråga över.attärstort, somenandHealth, Empowerment,- fami-seriefärggladavykort, medocksåtagit framharFamiljeårskommittén enRights familjen.Demokratinbörjarfärgställningarocholika iemblemiljeårets textenLin-Gennain,AdrienneSen,Gita FN-affischen,beställasfrånliksom denengelskakan,och vykortenAffrschemaC. Chencoln vi be-eller fax. tacksammakansli, Däremotfamiljeårskommitténs ärpost omperpbk.0-674-69003-6ISBN telefon.ställningarinte görsper.__,,,_
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Axplock detur i N-konferenserF

internationella kalendariet Den 5-13 september 1994 ge-
nomförs FN:s bef0lknir1gskan-i

l ferens Kairo.i
oktoberDen 18 1994 avsätter

FN:s generalförsamlingtvå ses-Den 1-4september1994håller forEuropeanCenter SocialWelfarePolicy å sioner för konferens‘andResearch konferensunderrubriken enPaymentsfor Carei Kellokoski, omen
familjeåret.Finland.

2-4 september1994hållerTheDen Associationfor PublicFamily
frånDokument FN:sCouncellingAgencies intemationellNorway familjerådgivnings-en

kongress,Childrenand i Oslo.Divorce, familjeårssekretariat
Den4-9 september1994anordnarRehablitiationInternational familjeårssekretariatFN:s Wieneneurope- i har
isk konferens Disability and theFamily i Budapest.om publiceratföljandedokumenti anslut-

ning till familjeåret:Den13-14september1994anordnardettyskaFamilje-ochäldreministeriet Building theSmallestDemocracyati samarbetemedEU seminarium TheFuture theFamily i Bonn.ett om the ofHeart Society, informations-en
skrift familjeârets ochmål inrikt-omseptemberDen 17-20 1994 IFCWsittWorld Forum1994,Childarrangerar ning.Family HolisticCommunity:A Approach,i Madras,Indien.- - Families Transition,in antologien
sammanställd InternationalFedera-oktober hållerDen 1-2 1994 dedanska,norskaochsvenskanätverkenfor av
tion formansforskning konferensunder s Families HomeEconomicsMen i Köpenhamn.namneten

TheFamily, nyhetsbrev kom-ett som
oktober hålls internationellDen5-7 1994 forskarkongressunderrubri- gångi kvartaleten utmer enkenFamily ModelsandFamily Reality Changei Bamberg,Tyskland.in OccasionalEn PapersSeriesmed

följandenummer:oktober anordnarInstitutetDen5-9 1994 for Family andChildhood Family Matters-Investigation internationellt Family Investigationexpertmöteett inom Family Formsand Functions- -Europe,i Potsdam,Tyskland. Family and Crime-
Older Persons the Family:inoktober anordnarCanadasDen 12-15 1994 familjeårskommittéi -samar- Facetsof Empowermentbetemedbl.a. familjeårssekretariatFN:s konferensunderrubrikenen
Family Environment: Eco-Todays Families Bridge the iA Future Montréal. asto an an- Perspective Family Lifesystem on

20-21oktober1994anordnar StudiDen Centro RicherchesullaFamiglia, PartnershipFamilies: Building thee
UniversitadegliStudideMilano konferensunder andTime Fnamnet Smallesten Democracy theHeart ofa- atmily Transition i Milano, Italien. Society

Family Leave:ChangingNeedsofDen23-26 oktober 1994anordnarNederländemasFamiljeårskommittéi the Worlds WorkerssamarbetemedHaagkonferensen civilrätt konferensunderrubrikenom en Family Enrichment:ProgrammesChildren the iMove, Haag.on HealthyFoster Family Deve-to
lopmentoktober hållerJohnDen26-29 1994 KennedyUniversityF. i samarbete
TheIntersectionof Family, Gendermedbl.a. konferensUNESCO FamiliesandSchools: GlobalA Per-en om
and Economy the Developinginfor Multicultural i Oakland,Society, Califomien.spective a
World

november anordnarAssociationforDen6-9 1994 Youth Aid i samarbete Dokumentenkan beställasfrån:
medOMEP europeisktexpertseminariumundertiteln Dijfirentett UN SecretariatIYF

Families,ChildhoodNew i Potsdam,Tyskland. P.O.Box 500
A-l400 Vienna/Austrianovember1994anordnar välfardsministerium,Den 7 Japans inom ramen

för familjeâret, symposium Childrenand amilies theF 2lst Century,inett om
iTokyo.

Kansliets adress:
14-15november1994hållerHälsouniversitetetDen i Linköping och KommitténförKa FN:s familjeår

rolinska Institutet tvärdisciplinärtnordisktnätverksmöte SocialdepartementetHealthett om
RefugeeFamilies theNordic Countries,i Linköping. 103in 33 STOCKHOLMaspectson

24-26 november1994anordnarNederländemasDen familjeårskommitté Telefon: 08-7633441
internationellkonferens Single Families, Telefax:Parent i Amsterdam. 08-723 ll 91en om
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Nyhetsbrev
Ö

för familjeårfidn Kommittén FN :s

l 994-1 l -07

Föräldraroller iNr4

utvecklingRedaktion:
WikströmLena

Birgit Arve-Fares
Ansvarig utgivare:
Birgit Arve-Fares familjeår informa-Kommittén för FN:snovember anordnarDen 28 ett

kom-forskning och utveckling. Samtidigtföräldraroller itionsmöteKommittén förAdress: om
också Göteborgs universitet och Allmännafamiljeår samverkan mediFN:s vi att,mer

områdetSocialdepartementet inom för derasförgrundsgestalternahedraBarnhuset, tre av
STOCKHOLM10333 Informationförståelsen vi mittärdenbidrag till uppeprocesssomav

på 3.lämnasmötet08-7633441Telefon: s.om
08-723 91Telefax: ll arbetsliv inte lika långtkomna.ochtvå decenniersedan äri dagdrygtDet årRegeringskanslietsTryckeri: sinaStatistikenvisarskrevboken tarutLiljeström Uppväxt- attRita papporossoffsetcentral vid barnensfödelse,10pappadagarochbarnmellan attvillkor.samspelet vuxna

för vården sjukade delarsamhälle. blir detföränderlig 1995 ansvaretiett avnyhetsbrevetpåAbonnemang till barnbam, 39%år sedanhonskrevexakttjugo samtatt avpappornarappor-skriftligkan tecknasgenom föräldra-födda 1991 10%inter-till denRoles Transition tog utSex in ca avtenkanslianmälan kommitténstill år.ledigheteninnanbarnetfyllti Mexicokvinnokonferensen ettnationellauppgiftmed om namn, för olikasiffrorDessablev epokgö-dessaböckerCity. Båda utrymmegermyndighet/organisation,
dettolkningar förändringstaktenbarnsoch närvår förståelserande för avavtelefon-ochadress, praktis-gällerfädemasmedverkani detpågåendevillkor i denföräldrars sam-faxnummer. Statistikenkaarbetetmedbarnen.knytahällsomvandlingen.Genomatt ossger

förändringaringen information deindividplanet medskeendenpåihop om~ depågårbakomkulissernaochförmedladehonstrukturella omsomprocesser
övervägandenoch anpassningari pågå-insikter innebördenviktiga somom

sinvardagi rolleniberörsamhällsförändringar, görende män pappa.somsom
föreställerFamiljeåretsemblem stude-finnsi dagforskningDetsocialakönsvarelser,alla,både somsomoss

undersammanlänkadehjärtantvå ochstrategieri hemmedmänniskor.föräldraroch ävenmännensrarsomsom
oavslutatMedtak. infonnationskällaarbetsliv. viktigöppet Enett inflytande,inte närett därför fåkomDe att stort

sträckerdet sigpenseldrag deför-detgäller förståinnebördenii och utanförpå forskarkollegorbara att
framtiden.symboliskt deländringar skettförmot den svenska ärockså på männensSverige, utan som

schweiziskaFormgivare ochfamilje-forskningen skilsmässorär det praktiskasamhällsdebattenoch om
Littasy-Rollier.Catherine mycket lärasplittring. harDenfamiljepolitiken.reformarbetetinom att oss

vårtmodernafamiljelivetsdynamikisedantagit vid iforskareharAndra om
sigvill använda split-samhälle. studierDen Detdetmed bringaljus ärarbetetav översom att genom avmo-

skriñ-sändainemblemetkan familjer vi i dag hurstarka,tradedubblavillkor ochmoderskapets vetdernaen som
till kommitténslig ansökan ocksåsårbaraoch skörabandenmodemhardengodaroller. Myten menom

innehållakansli. börAnsökan ochbarnkanmellanifrågasattsochlyfts framoch ersatts vara.papporav
användningsom-uppgift tänkt har någraandraTvåden modem änbilder, bl.andraom personer mersoma. av

ansvarigkontaktperson.råde kunskapsutvecklingeninombidragittillledargestalt,samt starkochkompetent enen ÖbergpåuppmärksamhetenVi vill fästa område. ochdetta Bente Gunnarmångajonglör hållervardagslivets som
användasförfåremblemetinte lyhördhetochstarktharmedslitersamtidigt honatt bollar i luften, stor per-som

kommersielltbruk eller gjort medvetna,sonligtutan ochbam.sinhälsaför engagemang ossman
omnämnande FN:s bara barnensbehov levandeinteutveckling-kunskaper vadVåraav om avom

familjeår.internationella medsin ocksåkontakterperspektivochinneburit utanmännens ompappa,en ur
frånvarande längtanochsaknad.i familjanpassningsstrategierfaders papporsom
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familjeministrar Kvinnokonferensför EU:sInformellt möte

Pekingi 1995informelltBerlin vidiseptember1994denträffades 15 ettfamiljeministrarEU:s
HanneloreRönsch.farniljeminister,Tysklandsinbjudanfamiljeministennöte av

deltahadeinbjuditstillträdeÄven ansöktländer attochandraSverige omsom hållai september1995kommerFN attföri Kommittén FNzsordförandenrepresenteradesSverigejämställdbasis. av undertitelnvärldskvinnokonferensennySocialdepartementet.lfvarsson,Carl-Andersstatssekreterarefamiljeår, ConferenceFourthWorld Women:ondels deerfarenhetsutbyteochmenings-fådettaSyñetmed ett ommöte attvar Equality,for DevelopmentandActionfarniljeminister-EU-nivåefterdetskapats senasteochinstrumentinstitutioner som KonferensenkommerPeace. ägnasattfamilje-nationelladenerfarenheterutbytadels1989,ägde att ommötet rumsom fråganhuvudfrågor. förstatvå Den ärfamiljeår.anledning FN:smedutvecklingenpolitiska av i vilken utsträckningutvärderingavlikartadutveck- enhafiländernaflestadeframkomöverläggningama attl enav strategiernaframåtsyftande fråndeochantaletskilsmässorvanligare,blir alltäktenskapSamboendeling. en-utan Nairobikvinnokonferensi 1985FNzssjunkitländeri mångafödelsetalensamtidigtökar,föräldrarsamstående som både nationell,genomförts,har re-erkännandeochfamiljeniöppenhetöverlag ettfannsdrastiskt.Det stor synenen nivå.gional och internationell Huvud-verklighet.fånga dagensförotillräckligafarniljebegrepp atttraditionella ärattav politisktskapa förnyatsyftet är att ettstödjaförsamhällsinsatsererkännande behovet attallmäntocksåfannsDet avett av strategierkanså dessaåtagande, att ge-ellerfarnilje-familjemedlemmaräldrevårdaranhörigaochbarnfamiljermed som föreår 2 000.nomförasfunktionshinder.medmedlemmar handlings-fråganandraDen är enfamilje-utvecklingeninomföljaförinrättatsgälldede attdetNär organsom Platformfor Action. Ambi-plan ellerMånga ocksåför sitt arbete.erkännandestarkt togKommissionenområdet,fick identifiera de viktigastetionen är attsärskiltfamiljepolitiskaåtgärder,kringerfarenhetsutbytefortsattbehovetavupp kon-för kvinnorhindren sättasamt upparbetsliv.familj ochförenamöjligheternaåtgärder attrörsom tidsbestämdamålmöjligt förkreta,om
hindrenskaövervinnas.hur

kommittésvenskförberedande harEn
rådgivandeinstansskatillsätts.Den varakonferensEuropeiskiFamiljepolitiska om medverkan, medverkaför Sveriges samtorgan

information bådespridatill atti och väst omfamiljer öst na-EU-kommissionen
förberedelse-internationellttionellt och

leds departementsrådetarbete.Den avDresdendenkonferensi 15VidtillkomobservatorietFamiljepolitiska no-en Danielson,Socialdepartementet.MonaDeuschesJu-vember1994ministenå-i presenterarbeslut togsett somgenom Tysklandsmedi samverkangendinstitutbestår tolv1989.Deti septemberdet av
jämförandestudiefamiljeministeriumdenföljeroberoende enexperter na-som ochKvinnor, stressländer.åttaeuropeiskabarnfamiljerisammanstäl-utvecklingenochtionella av
svenskdelstudieingårprojektetl hjärtbesvärårsrapport.ler engemensamen

UllaBjömberg,ledning docentunderfleraobservatorietfinns nät-Utöver av
internationellt tvärvetenskapligtuniversitet.Göteborgs Ettfamiljefrågor:arbetarmedverksom

anordnas forskarsymposium kvinnor,konferensenUnderinrättades stressNätverketför barnomsorg en om
familjepolitikensroll i hjärtsjukdomgenomfördesdenoch 14-paneldebattjämställd-tredjeingår i det1986.Det om

PsykosocialInstitutetforeuropeiskaomvandlingsprocessen. september16denlöper 1995.Desshetsprogrammet ut avsom
familjeårhar in- och KarolinskaInstitutetfor MiljömedicinKommittén FN:svärderautvecklingen,följauppgiftäratt

medfamiljeårskommittén.medverkai debatten i samarbetebjuditssamlaochhandlingsalternativ, attpolitiska genom
sjukdomarBirgit Arve-Fares. Liksommångaandra byg-huvudsekreterare,sininformationsprida upprättaävensamt
behandlingdiagnosticeringochför bamomsorg.kvalitetskriterier avger

forskninghjärt-kärlsjukdomar ochbe-arbetslivochfamiljNätverket för
forskarmöteNordiskt handlingsresultat manligapatienter.juni 1994. omkommissioneniinrättadesav flyktingfamiljer påvisatforskningharemellertid skill-Nymedkänne-tolvbestårDet experterav

kvinnor och bådenadermellan imänfamilj ochfrågordom rör ar-somom
i Linkö- riskfaktorerochsjukdomspanorarna, be-FlyktingmedicinsktCentrumuppgiñbetsliv.Dess är
nordiskt handlingsresultat.initiativ tilltagitping harochspridaanalysera ettidentifiera,att- på förhälsoaspekter Symposiet kon-kringnätverksmöte utrymmeexempelgoda engav

socialvetenskapliga,frontationflyktingfamiljer.utvecklingsarbetestimuleratill avatt- klinisk-fysiologiskaden och14-15 psykosocialaKonferensenfa-mellan ägerbalansendebattoch rumom
samla 120 forskningsresultat kvinnors liv ochochnovember1994Bl.a. planerar väntasarbetsliv.milj och ca om

intensivtgenomförsmed utformade tillhälsa. signordiskaforskare.Den Detför ettsärskiltprisinrättaettattman
familjeårskommittén, idéutbyte disciplin-från ochproduktivtfinansielltstöd överföretag.premieraframsyntaatt

till de Symposietviktigt bidrag och fakultetsgränser. skadeninformations-och ettutvecklaett somsomseratt- familjeåret. i konferensrapport.under dokumenterassvenskainsatsernarâdgivningscentrum en
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tideniPapporKonferens om
foräldraroller

familjeåret centraltframträttunder ettFrågan fadersrollen har somomfamilje-anordnar199428novemberDen Initiativet kommerbåde utomlands.Sverige ochaktiviteterna,itemainformationsmöteårskommittén nyttett livroll i barnensinsiktenfrån olikaofta om pappansmenpappagrupper,föräldra-gångRosenbad,dennai om organisationer.också ochi myndigheterterrängbörjar vinnautveckling.ochi forskningroller
kommerinformationsmötetVid en Malmö kommun.landstingolikamedvetethåll arbetar samtPåmånga mannutillägnad Ritaforskarantologi,färsk mödravårds-tiotalMed varderakontaktenupprätthållaförsöka ettför atthennesLiljeström, presenteras lands-att utgångspunktskaav centralerbåda föräldrarnaochbarnenmellan somvidarbetskamraterochforskarkollegor tillfälleblivandedetingenEftersomseparation.efter män- pappornaäven geenuniversitet.Göteborgs diskuterainformation ochinhämtasinförebilderinågraoñastintehar attnennyutkommetviVidare bjuder ett utbild-med manlighjälp tillsammansstödochdebarndombehöver enegenfamiljeforskning,som ningsledare.temanummer sinom utformamedomvärldenfrån att

SocialvetenskapligTid-framtagits påfres-av svåraochsärskilt ipapparoll, pappakonferensVälbesöktfamiljeåret.Detanledningskrifi med av situationer.tande anordnadeden 3-4Folkhälsoinstitutettidskriftenskommer presenterasatt av Fader-konferensRegeringens oktober 1994 omgästredaktör, enoch dessLundaredaktion
skilda världar,skap mötte storpappautbildningsprojekt iLunds somfrånAnderssonGunvordocent

såvisadesiguppslutning.Intressetpappa- varamed s.k.Försöksverksamhetuniversitet.
allaintekunde emotÖstersund, tastortattUpplands somin- manövriga grupper i bl.ablandProgrammetupptar

därför beslutatharanmältsig ochStockholmiSödermalm manBarnhusetsutdelning Väsbyockså samtslag av konferenseni vår.dubbleraattriktadföräldrautbildningochgår till Bente har visati årpris attstora som
blivitÖberg. harblivandedelas tillkommer direktDet utattGunnar pappor Nordiskt nätverksmöte

varitSyftetharBarnhusets efterfrågad.Allmänna mycket attordförandeniav mansforskningombli-rollerBertil i derasGö- stödjalandshövdingdirektion, männen som ok-i Köpenhamnden 1-2Vid möteettnyblivnaellervande samtattpappor,ransson. kvinnligamanligaochtober träffadespraktisktfå demintresserad stimulera störreatttaDen att an-är enavsom samnordiskttill förstaforskare nät-ettsig bl.höra för barnen, störreettinbjudan välkommenattär genoma.av svar huvud-Konferensenkomverksmöte.Efter defull- föräldraledighet.skickarvi detsåkansliet faxtill uttag po-avper faderskapochhandlasakligenatt omförsökfrån dettaerfarenheternasitivaständigaprogrammet. familjerelationer.
förmedelkansli har SocialdepartementetFamiljeårskommitténs har avsatt

manskonferensNordiskLandstingsförbundetsamarbetemed91. i08-723 llfaxnummer att
MinisterrådetkommerNordiskapappautbildnings- attbredarebedriva an-ett

denkonferens 27-ordnatillperiodenapril 1994underprojekt ommannenen
i Stockholm.april 1995fyra 28skallProjektetjuni 1995. omspännaiFamiljeporträtt

QRadio

privatñnansieradRadio Q 104,7, bildsiffror, ochi ordFamiljeliven
Storstock-sänderlokalradio översom

20underhöstenkommer göraholm, att
infonnations-den septemberfamiljeår arrangerade 6förKommittén FN.sfamiljeåretstill enknyteranprogramsom forskareochmyndig-samarbetemedsvenskafamiljer.IRosenbadkonferenssatsningar.olika om

familjevillkor i Sverige.familjeliv ochpresenteradesheterhö- rapporterkunnakommer omProgrammen nyaatt
frånfamiljeårskommitténsbeställaskansammanfattningkorttvå rapporternaFokus EnFamiljenii programserien avras respektivevändasigtillhelhetbörvill delkansli.Denoktober rapporternafrån den 4 tavecka somgånger avsomper

författare/huvudman.1994.decembertill den20fram
presenterades:FöljanderapporterinnehållakommerVarje vecka att frånförändringarsammansättningochfamiljensvenskaDenFaktapersonlig omdvsfamiljeporträtt,dels -ett en ålderdombarndomtillfamilj, delsutvaldintervju med etten familj, 91-618-0728-loch SCB,ISBN:DemografimedbarnProgrammetöversiktligtlitemed ett merprogram of Childrenthe CSharing ostsolikateoretisktoch resonemangom 91-7604-056-9Socialforskningsinstitutet,ISBN:Wennemo,Irenefamiljetyper. ensamstående ochlivsvillkormödrarshälsaEnsamma rapporten ommammor-Kaij-Redaktörerför serien Evaär Folkhälsoinstitutet,ISBN: 91-88564-28-2.Hälsa,KvinnorsProgrammet

Avsiktenoch PiaHallonsten. äratt arbetslöshetenochskolanser Vi i 5:an omtill-redigering SociologiskaInstitutionen,efter Gerber,göra ChristinaochElisabetNäsmanprogrammen von
studiecirkeländamål. universitet.gängligaför bl.a. Uppsala
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Axplock kalendariet Läsvärt familjeromur

UNESCOhar inför familjeåretgivit ut
vacker intresseväckandeoch boken un-november håller Socialstyrelseni samarbeteDen22 1994 medKommittén

der titeln Families.för familjeår konferens Familjen vårdgivareFN:s till äldre ochen om som Bokenbelyserfamiljeliv mångaurhandikappadei Stockholm
olikaperspektiv.Den bl. olikatar a.upp
familjeformer,föräldraroller, deäldrestill december hållerDeutscheDen25november l 1994 EU-Präsidentschañ,
familjesituation ekonomiska ochsamtInstitut filr Bildung und Kultur Bundesministeriumför Familie undsamt socialaperspektiv på familjer i olikaSenioren workshopunder Europe experienced Experiencenamneten as - samhällen.i Tyskland.Workshop-dagamaEurope Königswinter, följs konferensav en Illustrerad fotografiermed ochinfor-decemberpå2-4 temasamma mativakartorberättarFamilies värl-om
densfamiljer derasoch levnadsvillkor.Den26-27november1994anordnarRFSL konferensmedtiteln I 994en — Bokenkan beställasfrån Fritzesinfor-familjensocksådenhomosexuella år, i Stockholm
mationstjänst,telefon 08-690 90 90.
ISBN: 85675l 041novembertill decemberhåller SocialstyrelsenDen29 1 sin Final Barni i

Fokus-projekteti Nacka Strand,Stockholm

frånNytt FN-förbundethållerDen 30 november1994 Värmlandslänsallmännaförsäkringskassa
seminariumunder titeln Varför det så viktigt hemmaärett äratt pappan

hos barn i Karlstadsitt SvenskaFN-förbundet årligen utger
material kananvändas studieri påsomnovembertill december hållerdenDen30 3 1994 Nya Zeeländskafamilje- olika nivåer, bibliotek, föreningariårskommittén konferens under Strengthening Families inamneten ochorganisationer.Här finns rapporterAuckland, ZeelandNya olikaFN:s ochhandlingspro-om organ

fakta FN självt och arbe-gram, om omDen 1-3 december1994anordnarEuroparådeti samarbetemed spanska för de mänskligarättigheterna.tetsocialministeriet konferens,Evolution of the role of children familyinen Medanledning familjeårFN:s haravlife: and i Madridparticipation negotiation förbundetproducerat studiematerialett
familjer för de barn underyngsta,om26-27januari håller FolkhälsosekretariatetDen 1995 i GöteborgochFolk- 12år, där FN:slilla seriefigurFN-ñlu-hälsoinstitutet nordiskkonferens Föräldraskap förändring i Göte-ien om barnenmed informativatar även-renborg hosfamiljer i världen.tyr runt om

En lista tillgängligtinformations-överhållerDen 13-16maj 1995 TheInternationalSocietyfor Preventionof Child materialkanbeställasfrånSvenskaFN-AbuseandNeglect västeuropeiskkonferens heterPreventionTodayen som förbundet,telefon08-64498 35.MightTreatment Too late i OsloBe-

hållerDen 21-24 maj 1995 IUFO International Union of Family Organi- Många ansökningar omsations konferensunderrubriken Who Changingpays ofen patterns em- utvecklingsmedelployment, unemploymentand the implicationsfor couplesandfamilies i
Siofok,Ungem

Vid ansökningstillfället oktoberden 1
1994inkom 125 ansökningarnya om
medel detanslag Allmännaur som arvs-
fonden ställt till kommitténs förfo-
gande.Granskningenpågår fram till

Om familjerarbetslösa 90.talsfamijen den 15december,då kommittén fattar
beslut vilka projekt får stöd.om som

Folkhälsoinstitutetsbarnprogramhar Stockholmssocialtjänstanordnarden15 / Tgivit tidning heter famil-F novemberi samarbeteut medStockholmsen som Iyra Kansliets adress:jerföränczras arbetslösheten. olikaDe SkolorochFritid Stockholm konfe-av en Kommitténför FN:s familjeårfamiljeformer behandlas 90-talsfamiljenär med forskaresom ensam- rensom Socialdepartementetförälderfamilj, kämfamilj, blandfamilj och praktiker från olika verksamhets- 10333 STOCKHOLMoch umgängesföräldem.Dessutom Kommitténför FN:s familjeårtar grenar.
tidningen arbetslöshethos invand- inlederkonferensenmed anförandeupp ett Telefon:08-76334 41
rarfamiljer nyheter,forskningoch departementsrådetBilly Thorsten-samt Telefax:08-723av ll 91
utveckling. Socialdepartementet.son,
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Nyhetsbrev
FNzsfamiljeårförKommitténfrån

1995-01-20

fortsättningGod
härRedaktion: Vipresenterarfamiljeåret slut.ärofficiellaDet nu ordföran-dennyaWikströmLena arbetedetdock intebetyder attDet KommitténfördeniArve-ParesBirgit igång 1994under familjeár.dragits FN:supp-som Ann-Christiniutgivare: årsskiftet. HärAnsvarig medi ochhör Tauberman.Arve-FaresBirgit medarbetetvifortsätterSverige biträdandeHonär

i1995. statssekreterareinkraftoförminskad ävenförKommitténAdress: Socialdepartement-familjeårFN:s initieraförtidkortår attEtt är en förmeden et ansvarSocialdepartementet för EU-frágor.intresse Ti-mobiliseraoch bl.nya a.process
zzzzzsztsztlzt.STOCKHOLM10333 initiativ.

i dentagits Taubema"frågorDe sven-uppsom4108-76334Telefon: isakkunnigstats-harfamiljeåretförhandlingsplanen socialaansvar bl.ska rådsberedningenmed a.9108-72311Telefax: jämställdhetsfrågor.utbildningsfrågorochfrågor,samverkan.ställtkravfallflestai deRegeringskanslietsTryckeri: myndigheter,mellanSamverkan sam-offsetcentral krititiker.initierademindreellerochförvaltningsgränserverkan meröver
gåttattityd jagmeddennaDetärochmyndigheter sommellansamverkannyhetsbrevetpåAbonnemang ordförandei Kom-uppgiftenifrivilligorganisationer. somnyskriftligkantecknasgenom intefamiljeår. Jagförmittén FN:sorganisatoriska sergrän-Samarbeteöverkanslikommitténstillanmälan pliktskyldigtuppgiftdenna ettsåmångaAttbygga somtid atttar upp.uppgift sermed namn,om slutförandeÖvertagandeoch ettsamverkansprojekt, pro-avsektorsövergripandemyndighet/organisation, den förrainitieratsjektfrån reger-i fokus, avfamiljen rapporterats sommedtelefon-ochadress, jagdetkänneringen.Jagjag somomlandet, merdelar ettolika somseravfaxnummer. dukatbord. Dettill närkommer ärhandlings-svenska nuför denuttryck att

allt häntbörjadokumenteravi skallupplevs somfrågorfångarplanen somsom9 resultatengranskaochunderåret somSverige1994.iviktiga
börjar.roligadetpåenbartnaturligtvis inteDet är

alltvårengåigenomunderVi skallfamiljeåretinternationellagrund det nuav försökaföreställer ochunderåretemblem kommitFamiljeårets Tvärtom ärprojektdessa somstartas.somN defrå-under lägesbedömningsammanlänkadehjärtan samladtvå därförfamiljeår avi harså viväl geendet ettatt
med.oavslutat vidareMed viktiga arbetatak. ett vad är attöppet förståett behovdetfinns att gorsomettatt av någrasig genomföradet ocksåsträcker vi skapenseldrag Menfamilje-livi vårahänder närdetärsom bl.a.våren,framtiden. underverksamhetersymboliskt ävenmot geografiskadenförändras, nyanärmönster

konferenserschweiziska internationellaFormgivareär livslängdensti- storaettökar,omflyttningen parnär
aktuellLittasy-Rollier. nordisktoch expertmöteCatherine produk- ettmellan omoch gränsernanärger planerytterligareVi har ettforskning.arbetslivmellanreproduktion,ochtion

ochfamiljanvändasig delsaktiviteter,vill ettDen karaktär.Att omav ändrar sättafamiljeliv parochsom
till-vi fårskrift- därslutkonferenssända våld,delsemblemetkan reflek-ochien enfamiljebegreppet centrum

utvecklings-denkommitténs delartill visafällelig ansökan vårai attinnebörddethar avvilkenövertera underåret.innehålla initieratsbör verksamhetAnsökankansli. liv kanmänniskorsandra somoch geegna bevakaochföljaanvändningsom- Vi skadessutomtänktuppgift detl förståelse upptillnycklarom somavoss intematio-denkontaktperson. resultatansvarig familjeåretsråde där-samt omkring Dethänderrunt geross.
uppmärksamheten nellavill fästaVi säkrareocksåförhoppningsvis arenan.med ett

för på det interna-användas harfår Familjeåretinteemblemet välfärdspolitikatt för denunderlag" som
här igradhögrebruk eller i änkommersiellt tionellaplanetutan änland,kan-vårtdriva ifortsättavill att

förgenombrottFN:s inneburitomnämnande Sverige ettbrister envaksamhetökadav medske mot
familjeår.internationella tidi-uppfinningsrikedomänochstörre på sid. 2Forts.ochbudgetunderskotti kampmotgare,
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eåretFamilj i FN:s

generalfdrsamlingToppmöte om

utvecklingsocial oktober ägnadeDen 18-19 1994 FN:s
generalförsamlingfyra sessioner en
konferens familjeår.FNzs Konfer-om

öppnades generalsekreterarefrån världeni Köpenhamnregeringschefer helaoch1995Den6-12 mötsstats- ensen avmars
Boutros-Ghali, betonadeenighetkring politisk Boutros fa-Syftet skapasocialutveckling.för ärtoppmöte attett somenom
betydelseför mänskligmänskliga miljens allsocialutvecklingfördeklaration åtgärder sätter rät- ut-att somgynnaenom

for veckling.förgrunden. viktig grund kon-utvecklingi Enhållbarekologisktigheterochen
Generalsekreterarenkonstaterademiljökonferensen i Rio ochuppnåddesvid 1992de resultatferensen attär som

familjeåretväckt världsomspännandei september1994.befolkningskonferenseni Cairo en
utrotande debattochbringat insiktercentralaområden: stäl-inriktats åtgärderinomFörberedelsearbetethar tre somnya

integreringenler familjeni fokusförfrämjande socialsysselsättningskapande produktiv inte-fattigdom, samt avavavav
vardagslivet.såväli mänskligarättigheteriberörmänniskoroch Fa-frågor hängerDetta näragration. är samman somsom

miljema behöveridag samhälletsoch de s.k. övergångs- stöd,i utvecklingsländernaländernaindustrialiseradede som
Östeuropa. inteenbart passivaochekonomiemai Central- mottagare,sommen

identifierade i denoch aktörerunderfamiljeåret.Fattigdomkopplingartill arbetetKonferensenhar utannära som so-
cialautvecklingen. klargjordesocialanätverkochskyd- Han detsambandmedförlustenstarktsocialutslagninghar attett av

möj- därför viktigt fullfölja det arbeteintimt förknippademedkvinnorslivsvillkorfamiljeband. och är attdande Barns är
inletts under familjeåret inomvälfungerandelösningaroch tillgång tillförsörjningtillligheterna av som ra-enegen
för MR-konferenser liggerintegrering också dejämställdhetochsocialuppnåMöjligheterna ärbarnomsorgen. att sommen

framföroch likvärdigaerbjudabamansträngningar fördepräglade görs att oss.ungasomav
nationer debatten.klyftor i 40 deltogisocialaochkulturella redan Drygtför överbryggauppväxtförhållandenoch att

olika familjefonnerErkännandetbamdomen. av var
återkommandeinslag i denna.utvecklingsländerna. finnsdärförlika väl i Det Deindustriländergäller i ettDetta som

framför-nordiskaländernasanförandeocherfarenheterna denlyña fram utvecklingenfrån svenskthållanledningatt av
des IslandssocialministerGudmun-30-taletsfattig-Sverigeochsinhistoriska ifamiljepolitiken,medsinasvenska rötter av

Stefansson.dir Arni betonadedenvälfärdspolitik. Hangenerellaförankringi dagensstarka
rollnordiskafamiljepolitikenshålls s.k.NGO-Forum,dvs.FN-konferensenParallelltmeddenofficiella ett somen en

på- del i den generellavälfardspolitiken.världen bevakarochfrivilligorganisationerfrån helaförmötesplats utövarsom
områdenpekades priorite-båda förväntasdra Trekonferensen.denofficiella Detryckningar mötena ut somsamman-

radeområden,nämligeninternationella organisationeroch detfrån regeringar,deltagare göralagt 20 000 attca
möjligt förenafamilj arbetsliv,ochfrivilligorganisationer. att

barnets ochrättighetervärnaatt attom
förebygga familjevåld. Vidare fram-

EU-seminarium hölls debatten fadersrollensid.fl‘ I ettForts. om somom
viktigt inslag under familjeåret.Familj och arbetslivfamiljebegreppet rensatsomsynny

Såledeserkännerbort delmyter. manen
olikadagvärlden förekomsteni över Uppföljningsmöteav inbju-Kommitténför familjeårharFN:sfinnsfamiljefonnerochlivsmönster.Det BratislavaEU-kommissio- idits i samarbetemedattkring frågorockså breduppslutningen Familiesandnyinrättadenätverknensjämställdhetoch kringbarnetsrättom farnilje- februari deWork konferens Den4-7 1995samlasarrangeraen om ansva-vidarepå.bragrund byggaattsomgeren rigakoordinatoremafrån medlems-politiken i EU-ländema. FNzsinternationellade-deltagai denAtt seminariet, hålls i Stock- ländertill i SlovakienshuvudstadVid möteettsomfrågoroch belysakring dessabatten att sociala Bratislava.holm ijuni 1995,kommerEUzsfamiljensroll i desamhällsprocessersom instiftatsför Syftet utbytaerfarenheterpris delas Prisethar ochär attatt ut.utslagningtill fattigdomochsocialleder för familje- diskuterahur familjeåret följaspremieraföretag skaatt som en upp,viktig uppgift.är enannan personalpolitikoch erbjuder bådenationellt och internatio-vänlig detsominte saknaarbetsupp-Vi kommer att flexibla lösningarför för- nella planet.personalen attuppföljnings-gifter underdentid som förvärvsarbeteochfamilj. Prisetad- Diskussionernaska vägledningförena geför familjeårarbeteti Kommittén FNzs andWork. generalsekreterarenministreras Families skallrapportav en sombetyg åretpågår. i sigDet är gottett informera till generalförsamlingenSeminarietsyftar till ochatt avge somgångmedverksamhetenkommit iatt frågan interna-EU-tjänstemänoch svensk bl. gäller fortsatt-experterom a. omhejda.styrfart den svårsådan är attatt tionellfamiljepolitik främja samverkan.samtatt ett euro-

Från familjeårskom-peiskterfarenhetsutbyteinom området Sverigedeltar
familj ocharbetsliv. mitténssekreterare,BirgitAnn-ChristinTauberman Arve-Fares.

2



Q-

familjennordiskafamiljen DenSeminarium om
nutidochhistoriai välfärdsstatenoch

land.respektivevalts iningarfamiljeårförFN:sKommittén somKommittén arrangerarjanuari24Den arrangerar ländernaerfarenheterutbyteEttmedsamarbetei1995, av20-21denmedsamarbetefamiljeår i marsFN:sför in-intressantadärföremellankanför FNzssamarbetsgruppen genordiskadenhalv-FöreningDemograñsk ettSvensk
sikter.nord-kallatDenfamiljeår, expenmötefamilje- ettdemografiskdagsseminariumom dokumenteraAvsikten ävenär attvälfärdsstaten.familjen ochiskakonferenscenterRosenbadsforskning i engelskspråkigsymposieti rapportstudiernordiska tarFlera enuppsomStockholm.i familj ochEU-seminariumdetinfördenomsorgstidocharbetstid, omfrågorforskaremedverkarseminarietUnder om Stock-ihållasplanerasarbetslivi attbetydelsefarniljepolitikensoffentliga somfamilje-belysaförstatistikeroch att börjanholm iredo-liv harbarnsoch sommaren.kvinnors avhistoriskt mäns,bådeiutveckling ettmönstrets Stock-ikommer ägaMötetdessa attNågraår. rumundervisats avtid. Program-moderni senareperspektivoch svenskaordförandeni denmedholm,utgångspunktförkommerexposé atttas enhistorisk sombl.met upptar ena. Ann-Christinfamiljeârskommittén,besluts-ochforskaremellandiskussionoriente-familjen,svenskaden enöver värd.Tauberman,nordiskadeochfrån somfattare ettfrånundersökning vart avSCB:sring storaom huvud-följandeProgrammetfamiljepolitiska taraktuella uppländernainfor-arbete,ochfamilj samt om1992om barnfa-inordiskaVardagslivmbriker:påvisadetolkningenochfrågoraktuelldemo- avochpågående ommationom ocharbetslivmellanSamspeletmiljer,från dedatajämförbaraiskillnadergrafisk forskning. aktörer.Välfärdensochfamiljelivländema.olika

inforrna-ytterligareönskarDenuppvisarländernanordiska stora somDeForskarsymposium ak-informationlämnaellervilltionsoci-ochkulturellt omhistoriskt,likheter
områdendessainom ärstudiertuellabådeskillnader,ocksåfinnsdetalt.Menfamiljermänsom Birgit Arve-Fares,ringavälkommenutveckling atti denförändringstakteni

08-76334 64.tel.de lös-och igenomgåttländernasom
vid Göte-institutionenSociologiska
samarbeteiuniversitetborgs arrangerar

familjeårFN:sför ettKommitténmed
föräldraskapforskarsymposium ochkönsrollerinternationellt Forskningom omdenGöteborg,ifamiljerelationerMäns

maj 1995.5-6 barn-deladesAllmännaUnder dagenKommit-anordnadenovember28forsknings- DenolikaSymposiettar upp till Gunnarför 1994prishusetsför utkonferens storafamiljeårför FNzsochteoretiska ténpåinriktning enmedansatser Öberg förinsatserför derasoch Bentemodernaforskningsinformationforskningenproblemi ommetodologiska om medseparationssituationer,familjer iidentitet.socialochföräldraroller,könfrågorfamiljerelationer. Dessamäns tonvikt på barnensbl.a. rätt.presenteradeskonferensenVidintebaraperspektivi brettett somsätts ochbil-utställningvisadesVidareframtagitsforskarantologieri två enpartnerskapochfaderskap somhandlar nyaom foto-rar,fotoboken"Morderfarniljeåret. ärsvenskadetbidragtill avhur urockså mänkämfamiljen, utan somom Gottfridsson.grafMonikadessaförsta är temanum-familj i Den etttillrelaterarsitt livsloppunder av
medTidskriftSocialvetenslwplighushållet.utanföroch avmer 7.1;/SocialhögskolanvidAnderssonoch GunvoruppföljningSymposietutgören Referensergästredaktör.TemanumretLundkom- iseminariumbreddning det somsomav TidskriftSøcialvetenskapligfa-moderntartiklarinnehåller 10iParis, i1994,i majanordnade ommittén FORSAGunvorfamiljerelationer.miljeliv ochEttInstitutet.Svenskamedsamarbete 1104-1420ISSNocksåpresenterade över-AnderssonInstitu-Svenskamed ensamarbetefortsatt

ochGenusJanusfamilje-ochpågåendebarn-från siktdokumentationen överplaneraskringtet 91-7608-667-4ISBNinom denframtagitsforskningsymposiet. som
förlagBrombergshögskoleregionen.södraforskaresigtillvänderSymposiet som

ochGe- denantologin,Janus familjeforskningandra iochinom Den Barn-uppsatsvill presentera egenen Lilje-Ritatillägnadvånbok hägskoleregionensödrakort ärochAnmälanområdet. ensamman- nus,en
kollegoroch bamforskning,skriven förA4-sida vänner Forumström,högstfattning avuppsatsen enav sexuali-områdetkön,inomarbetar universitetinstitutio- LundsSociologiskatillsändaskan som

identitet.social 91-630-3037-3och ISBNuniversitet,SkanstorgetGöteborgs tetnen, själv sinberättadeGÖTEBORG, LiljeströmRita031-773fax om411 2218, ChelewaChelewa,
Af-ochi Vietnamforskningpågåendefebruari1995.den2864, Girls47 ofDilemma Teenagesenast The

Chelewa,presenteradebokenrikado-lämnasinformation samtYtterligare SARECav
forsknings-påbyggerChelewa89031-77347 etttel.Ulla Bjömberg, som 91-7106-354-4cent ISBN

Tanzania.itonårsflickorprojekt64. /08-76334tel.Arve-Fares,Birgiteller om
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Pappor och män Hearing splittradeom
invandrarfamiljer

frånSlutrapport Jämställdhetskonferens Den februari15 Socialstyrel-pappagruppen om arrangerar
hearing familjerådgivningnordiska män senen omDenpappagrupp tillsatteshöstensom och vårdnads-och umgängestvisteriför Under1992 undersöka rubrikenNordiskahindrenför Män skif-att män en- flerkulturellafamiljer. Underhearingenföräldraledighet tandeskaraoch förslag medlikartadeerfaren-att taut ge men kommer frågorantal invandrar-ett omför heterhållerundanröjadessa NordiskaMinisterrådethinder har denatt nu familjemassituation diskuteras,bl.attlämnatsin slutrapport. 27-28april a.samnordiskkonferensen om huruvidadenflerkulturellafamiljenharförBlandde och förslutsatser kommit belysafrågeställ-män, attgruppen behov rådstörre och frånstöd utom-avfram till ningar nordiskaföljande: identitet,köns-år mänsom ståendesamhälle, ideellaorganisatio-rollercheferpåallanivåer ochsamhälleligamåstevåga strävanden.Vilkavara- m.m. andrafamiljer,än dettaner, omnordensförebilder män Hurvill de detfram-är att behov annorlunda för andraänutsertida samhälletskapappagarantibör ut Vilkaövervägas är män-en sesom familjer, destödåtgärder finnsom somkravstödför de och önskemålvill i kampenförett nenspapporsom vara idagräcker, vilka andraåtgärdersamträttvisamed sinabarn mellankönendär attitydema Hur hindrenmen ser behöverutvecklas.somfrånstår i horisont Vadkandebidramänsvägen ut

Vid denhearing skilsmässorochomarbetsgivare medför skapainom kommuner bättreoch samhälleatt ett familjesplittring anordnadessomlandsting avmåste före
Kommittén för FN:s familjeår höstendet bör meriterandeför ytterligareinformationFöransessom ompappa- 1993,berördesfrågan skilsmässoromsåvälkvinnor ha varit eller denmän nordiskaatt rapportensom mans- blandmångkulturellafamiljer.föräldralediga konferensen,kontaktaDanielEkman,

lnvandrarfamiljernas problematikmåstei egenskap arbetsgi- Socialdepartementetsstaten av emellertidsåmångakomplexarymmerdriva utvecklingen fler het,tel.08-7633436,fax08-24mot 7152.vare frågor detvid dettillfället endastatt varkvinnliga chefer
möjligt snuddavid dessa.attflera bör arbetamän uppmuntrasatt Nu följer Socialstyrelsenemellertidinom barnomsorgen.

dediskussioner dåfördesinomupp som
för regeringsuppdragettramen ut-om

vecklingen den kommunaliseradeav
Familj eliv familjerådgivningen uppdragettsamt

uppföljning samarbetssamtalenom av
i folkhälsoperspektiv från VårdnadstvistutredningenJu

1993:13.

FaderskapFolkhälsoinstitutet i skildaanordnari världarsamarbete H Dokumentation från nätverks-
medFolkhälsosekretariateti Göteborg möte flyktingfamiljeroml oktober 1994anordnadeFolkhälso-den26-27januari 1995 nordiskkon-en

institutets BarnsHälsa kon-ferens BehovetFâräldraskap metodutvecklingförändring. program förforskningi enom av
ferenskallad aderskapF skildavärldar.i ochHär utvecklingsarbetenordiskforskning bland flykting-presenteras som
Intressetför denna så familjerlyfter fram stortsambandetmellan attfamiljers Dettavar är slutsat-man stort. var enav
intekunde alla ville komma.talevnadsvillkor, emotföräldraskap vid detnordiskaochhälsa. nätverksmötesom sema omDärför har beslutat dubblera hälsoaspekterAvsikten attbredbelysning på flyktingfamiljermanär att geen somkonferensen. ordnadesvardagslivetsvillkor för Institutet för psykosocialav avmammor,

Dennaandrachans miljömedicinatt vetaochbarn,sådant viddettaframträder Karolinskainstitutetmer iompappor
faderskapetsglädjeämnenoch bekym-i forskning Stockholmoch ochFlyktingrnedicinsktutvecklingsarbetei Nor- Cen-

i dagenssvenskasamhällegården vidvid utgången UniversitetssjukhusetFN:sfamiljeår. mer itrum Linkö-avav
stapelnden30-31 på Täby Park ping.Programmet En frånfrågor hand- kommermarstar rapport mötet attupp som
Hotel i Stockholm.Ytterligareinfonna- föreliggalar inomfamiljerelationer kort.och samspelet Ytterligareinfonna-om
tion lämnas VibekeBingeller Maria tion lämnasmed omgivningen docenti olika familjekon- av SolvigEkblad,tel.av
Brunzell,tel. 08-78335 93, fax 08-783stellationer 08-728och 64livssituationer. 00.l olika
35 05.seminarierredovisaserfarenheteroch

iiájviivtéq/godaexempelfrånforskningochlokalt Barns hälsa iKansliets adress:utvecklingsarbete. iKommitténförFN:sfamiljeárSamarbetemedKommitténför FN:s SCBhargivit i serien lut rapportenny Socialdepartementetfamiljeårplaneraskringdokumentationen Levnadsförhållanden. 10333STOCKHOLM
frånkonferensen,så dennaskakunna Barnshälsa1988-89att l Telefon:08-7633441ingå inslagi slutrapporteringen Rapportett 87som Telefax:03-7231191fråndetsvenskafamiljeåret. ISBN 91-618-0736-2
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Nyhetsbrev
familjeårförfrån Kommittén FN:s

1995-10-11

Familjeårets vidare öden...T,.,TA_. j,
Nr6

formuleramålvärdegrundochkunnafastvaritfamiljeår tvekanharFN:s utanRedaktion:
underErfarenheternaför verksamheten.familje-i lyfta framframgångsrikt attWikströmLena

familjeårethar visat äroch vägenännudebatten attfrågorna i denallmännaArve-ParesBirgit vi fårganskalång innanfamiljensbety-medvetenhetväcka gemensamenomutgivare:Ansvarig familjefrågorplattform förideologisksamhälle.Häromindivid ochlördelse
Arve-FaresBirgit medlemsländer.blandFN:sFråganråda.enighet ärtycksstor nu

fa-familjepolitik betraktassvensklgår vidare.hur viKommitténförAdress: mål i sig,politisktmiljen interesultatetlandvinningarFamiljeårets ettär somfamiljeårFN:s byg-samlevnadsforrnmångahänderarbete utan somengageratett somenavSocialdepartementet fa-fria val. intepåindividers Detarbete ärnivåer.många Detoch är ett gerSTOCKHOLM10333 specifikrättssubjektellerpå. miljenvidaregrund byggalagt att ensomensom34 1708-405 samhäl-Telefon: ståri fokusförfamiljeforrnställningtill,frågavi harDen attta somnu
9l förmågaoch08-723 ll föräldrarsTelefax: och letsintresse,internationellaplanetpå det utanbåde

förfamiljens sörjainominititiativdegällerhurhemma, atthär ramsom resurserRegeringskanslietsTryckeri: välfärd.FamiljenochanhörigasFrågan barns ärföljasåretkantagitsunder upp.offsetcentral individochbådeförvalta,börbedri-arbetetdetfortsattagäller att avenresursom
förhandlingsspelsamhälle, ispecifikafamilje-för ettinomnyhetsbrevet somAbonnemang ramenvas

grundarsig påutvecklings-ieller integreras gemensamtansvarsta-skriftligkantecknas programgenom sjukaochochgamla,förgandeför barnandraområden.inomarbetetkanslikommitténsanmälantill
människorhandikappadeochförsinsammanhängerifrågaDenna tur somavuppgiftmed namn,om utanförrisk hamnaolika skäl löperalter-väljerdethurvi, attmed senareommyndighet/organisation,

lig-socialagemenskapen.I bottenföränd- denbevakafortsättanativet,kan atttelefon-ochadress, ekonomisksamhällskontrakt,därfamiljeni ochkringringar ettäger gerrumsomfaxnummer. integratiomjämställdhetsocialtrygghet,den allmännaförvi inomKan ramen
inskrivna måloch demokratistårkontroll-invälfärdspolitiken bygga som

9 utvecklingen.för densocialatill utveck-ochincitamentmekanismer
i dehandlings-Liknandemålbetonasställerfortsattlingsinsatser som

ochmänsk-för främjande fredplanerfokusvillkor ifamiljelivets av
förhandlatsframrättigheter,liga somföreställeremblemFamiljeårets

parallelltFN-konferenservid flerai FNUppföljningen storaundersammanlänkadehjärtantvå
vidfamiljeåret,tydligastförts med toppmö-diskussionerfamiljeåretharUnderoavslutatMedtak.öppet ettett iutvecklingi KöpenhamnsocialFN-deklarationframarbeta tetatt omomenomdetsigsträckerpenseldrag i år.Drivandei dettafamiljersrättigheter. ar- marsframtiden.Form-symbolisktmot varitsidahardetdärförFrånsvenskCommittee thetheharvarit NGObete onCatherineschweiziskagivareär uppföljningennaturligt föreslåsamarbetskommittéförWien,Familyi att att avenLittasy-Rollier. medintegrerasi arbetetfamiljeåretskavaritverksamfrivilligorganisationer,som

dessakonferenser.De-uppföljningenfamilje-till FN:srådgivande avorgansomanvändasigvillDen avsom gåttfamiljebegreppetharunder battenharårssekretariat.Kommittén somomenskriftligsändaemblemetkan en allakonferensema.Irödtrådtillmed utkastår arbetatföljd ett genomen enavkansli.kommitténsansökantill kvinnokonferenseni Pe-frånförsökdeklaration, väga rapportär attett ensomuppgiftinnehållaAnsökanbör om statssekreteraresidan berättarkingintressenmotstridigade somsammananvändningsområdetänkt samt Socialdepartemen-Gun-BrittAndersson,medlems-representeradei olikafinns
Vi villkontaktperson.ansvarig diskussionendär.organisationer. tet,merom

uppmärksamhetenfästa att avståndvi tagitsvensksidaharFrån
förfår användasemblemetinte jfr i EUdeklaration Debattenbådefrånförslagetomen

bruk ellerkommersiellt väcktfamiljeåretutan Ocksåinom EU harförslagochfrånNyhetsbrev l attomnr
omnämnande FN:s tillhör deområ-Familjepolitikenhandlingsplan debatt.internationellutarbetaav en

familjeår.internationella familjeåret.för uppföljningav
måstebyggahandlingsplanEn på 3fwtsärtningen s.
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fungeradeSamarbetetinom EU all-frånRapport
utmärkti alladessafrågor.Värde-deles

iBeijingKvinnokonferensen blandmedlemsländernagemenskapen
kvinnor u-ländemapåtaglig. iFörär var

lika ekonomiskarättighe-avsnittenom
förhandladeordförandeskap, angelägna.Spaniens och möjlighetersärskiltBeijing blevi terKvinnokonferensen en

härresultatet, intefor nådet håll fårkvinnoruthålligt Påmånga ännukonferen-framgång. Före att t.ex.obestridlig men
ocksåfrån kvin-fanns bankaffarerstarkt stöd skötasina eller ochägafarhågorutbredda att ettfanns egnaom ensen VatikanenAfrika. Det jord.i ärvareligiösfundamenta- t.ex.högljudd varalltmer norna

mellanmed mindre blev tvistefrågatillsammans Arvsrättenmuslimskaochbådekristnamed grupplism en ensom
det ochländerstod för enigtmuslimska muslimskaländeroch starktpå störstaprägelsin ettskulle sättaförtecken
länderin-katolskamotståndet.Några Afrika söder Sahara.Koranenkonferensen. om ga-
den medlägreockså i kvinnanintensiv gickockså stora arvsrätti Peking ranterarDebatten gruppen men menvar

stark katolsk förhand-länder med afrikanskamajoriteten andel Detraditionell änfrågordärkringde mannen.synen
aktivafor bland ocksåtillhördede lama detfanns demkyrkavärde- att mänmestfamiljen brytsochkvinnan mot -—mänsk- principenrättigheteroch ochslåfastsexuella ville längrekvinnansdemokratiochjämställdhet,ringar omom sist:generellterkända. Kompromissen till likarättigheter lika blevligaKvin-rättigheter.mänskligauniversella arv.

tillgångtillvälkom arvsrätt.världenolika delarfrån avnor
rättigheterFamiljersforochdebattenförbereddafor attattta

individers Utvecklingkontrahandlingspro- motmedåkahemkunna ett
likartadekring rättsordningSkiljelinjema internationellSakerfåstödinspirerasoch synenvaratt av.gram stårvisserligen avhandladesdeklaratio-därdet Mycket ifamiljensjälv- attverka annatSverigekanfor i nuosssom grundläggandeenheten Peking.den ochaktionsprogrammetfrånfamiljenkvinnorför andra ärännuklara, nensommen skyddskallhaallt massförstörelsevapen,och den landminor,i samhället Fred,ochmed krav attfinnsavlägsna,är somnu

i mån-förekommer miljö, ochstöd den våld kvinnor, skulderochoch platt-deklarationen atträttigheter i motmen an-
inomfamil- denIndividema resursfrågor.Agendanolikaformer. draslåsfast ärför handling. Detformen att somga
rättigheter FN-konferenser.vidradentillerkännas återkommitjen skalllika förgällerrättighetermänskliga egna av

särskiltflicke- FN-konferensemautpekas Många detidigarefå stöd.Härochaspektochochkvinnor attmän, avaven
karaktäri höggradfåttbehov, harfritt barnensskall ha temakvinnor oavsettdetta rätt attäratt

vad konfrontationskrivningama ochiblandi förhandlingBalansenkontrollera sinpåtryckning somoch om avutan
traditio-viktigast fannsnordochsyd. elementenskall betraktas mellan Degårformuleringen utöversexualitet.Den som - el-ochreligiösahänsyn vid det ikulturella kvar socialanella, toppmötetvid befolk-debattväcktesådan senastdetsom

mänskligarättigheter kvinnokonferensenochviddetfaktum Köpenhamnår ler ärför drygti Kairo attningskonferensen ett
det från deoch universella starkasteintryckindividuella också.Mittkvin-överenskommelsendåsedan, var se-om - ändåSlutresul-hårddragkamp tvåkonferensema värl-ocksåtill är attsig längresträckte nasteinte än om.rätt ennors delångmeningdär djuparemycket nationer och folk alltblev denshälsa.reproduktivsexuelloch tatet en

ändåfickmänskligarättigheterna i där intematio-rättighetersexuellaFrågan nog process enengagerasenvarom
bekräftas.utvecklasochnellrättsordningunderPeking.EU,i övertaget.segslitnadenmest
konferen-deforumFNDet storagenom

regeringar,världen,mederbjudersema
ifamiljeliv EUoch organisationer media,förArbete enskilda och

utvecklings- och kultur-debatt över
denocksåtill formabidrardock vär-Elteknik,fick gränser atttäv-Gargnäsfamiljeår utomförKommittén FN:s arrang-

behövs grundfordegemenskapsitt hedersprislingen,medEU-samarbete som somijuni 1995i mottagaerade avvar
rättsordning.fungerandegeneral-chef förStewart,för arbets- Terencedirektorat enkommissionens
50-årsjubileumfirar i årsittFNsocialpolitik. mestför motenhetdirektoratetsrelationerindustriellamarknadsfrågor,

förbakgrund dystraerfarenheter FNfrå-for seminarietUtgångspunktseminarium Ar-socialpolitik avoch varett om i detfornavärldssamfundet krigetochsamhälledärhur skapari mänGrand Hötelpå ett avfamiljelivochbete gorom
otillräcklighet iJugoslavien ochochfamilje-kandelaarbetekvinnoroch avSaltsjöbaden.

alltRwanda.Mitt iSomaliaochkanpå- ärvillkorochhurjämställdaliv somseminariet,anslutningtillI sam-som tvåvisar de FN-konferensemaimörktarbetsmarknadensåutvecklingenverkaregerings-100-tallade experter,ett
ändåpå plan påhur omist-åroch familjelivmellan arbete ett annatbalansfrånjournalisteroch atttjänstemän

organisationenfinns.Trotsligt detkvinnoroch Dessa ärattförbådefor skapas män.kommissionendeladeEU-länderna,
maktlöshet,inforotillräcklighet,lösningari nästanrelationtill deställdesifrågornyinstiftadeEuro-sittgångenförsta ut

drivakonflikternakan FNde akutaflexiblaochtjänster,form barnomsorgharAward.PrisetSocialInnovation avpean fredförutsättningarför ochfor skapaerbjudsdistansarbete,arbetstideroch attinnovativafore-for premierainrättats somatt
utveckling i framtiden,just ettföräldrarinom EU.dagensutvecklingsinsatser genomstimuleratillochtag internationellarbeteför skapadokumentationkommer attengelsk envetetmel- Ensamordningenunderlättakansom ochvärdegemenskap rätt.tillgänglig i börjanfinnasfamiljeliv.ochlanarbete att novem-av

familjeårs-fråndåbeställasberochkanEU-landfor-kundeSverige nyttsom Andersson,StatssekreterareGun-Brittkommittén. kommerår. Den ävenförsta atttävlingendettadeltaimellt inte senare
Socialdepartementetöversättning.finnasi franskochFolksamföretag,Två svenska
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Familjen och detfrån Ifortsättning s.

välfárdsbyggetnordiskasubsidi-dens.k.faller underdensom
utanfördetliggerdvs.aritetsprincipen,

fattakompetensharområde EU attsom förFoU-centralenför Salmi,samarbetsgruppenFN:s Minnanordiskamel- Denblir sambandenSamtidigtbeslut so-om. hälsovårdenSTAKES i Hel-semina- cial- ochifamiljeåranordnadearbetsmarknadspo- ettochfamiljepolitik marslan
arbetslöshetenssingfors, varnadeför40-talsamladeriumländer. experter,i deflesta ettuppenbaralltmerlitik som

samtidigt arbetslösheteni Salt- paradox:regeringstjänstemänochforskarearbets-kapitalochökadrörlighet somMed av övertid.allt fler arbetardiskutera ökar, detundertvådagarförsjöbaden ärmellansamspelet att somkraftblir frågan ar-om
de nordiskautmaningarinternationell deocksåfamiljelivoch sombete en marginaliseringförinför. RiskerstårvälfärdsstatemafrågadennaDärförväckerangelägenhet.

samfunnsforsk-lnstituttförSocialforsknings- Skrede,KariKoch-Nielsen,Ingertraditio-utanfördenintresselångtdagi
för ökadframhöll riskensärdra- ning i Oslo,betonadei Köpenhamn,instituttetsfären.Mångafamiljepolitiskanellt av

ti-klassegregeringifamiljepolitik, marginaliseringochnordiskaländernasi deläravill idagmedlemsländer gärnaEU:s gen
nedskärningar.resursbristoch Honreformer dertillbaka tillgårvarandra. somgav avsomav deintesjälvständigt betonadevikten ersättaställningkvinnor attsammanhang ge-i dessaSverigebetraktas avsomen

medselektivaförmånssystemenoch30-ta- nerellaredanunder20-rättssubjektföräldra-föregångslandmedsinettsom uppmärksamhetenoch fästeocksåbl.a. stödfonnerdraglen. Gemensamma ärutbyggdabarnomsorg.försäkring och
konfliktdimen-fördelningspolitiskastödforrner, degenerellasatsningendärför i ut-sigvändeEU-kommissionen

kunnafamiljepolitikenmåsteden sionerserviceförmånervecklingenför samtKommitténsvenskatill den somvintras av
pekadeenförälder- hantera.Honstödtill ut-satsningen äventidigainbjudanmed ennyfarniljeår attFN:s ar-en påpositionbland medsatthet mänfamiljer.seminariumpå svaggemensamtettrangera val-intearbetsmarknaden.Deharvi kortlämnar sammasidan2Pådettatema. en föräldra-väljafrihet kvinnornaarbetsliveti attFlexibilitetdettainformation somsomevenemang,om för arbete.skapi ställetarbetslivetflexibilitet iBehoveti juni.Saltsjöbadengick stapelni varavav Samtidigtåterkommande ut-tema.ett

flexibla Klassmönsteri daghemförfarhågortrycktes attsamarbeteNordiskt mer
Roskilde Universitets-fram- Dencik,medförakan Larsarbetstidsmönsterfinnsnordiskaländerna endeI samsynen nordiskafa-konstaterade demedosäkraarbetstidsfonner attoch center,familjebegreppet växtvad gällerbåde avnya

barnorienteradeochmycketmiljernaarbetsvillkor. ärkontakt-nordiskafamiljepolitiken.Den
allpraktisktSocialforsknings- föräldrarnaMzerkedahl, ägnar tagettill Inge attanslutningibildatsgrupp som medtid utanförarbetetredovisaderesul- sinKöpenhamn,iirrstituttetvärde-erbjudit samvarofarniljeåret därförhar en forskningsågsamtidigti sinfonnella barnen.Hanharbättrevisarin- mänsamarbetei formplattform attför tatfull somav

på daghemnordiska förskolebarnmedrollenförenaarbetetmöjligheteridéutbyteoch attformations-och omgemensam
framför alltdärutnyttjardenna tydliga klassmönster,deförälder,internationella attavstämninginför över- mensom

arbetarklassbakgrundkla-medkvinnorna. pojkarmindremöjlighethar också änläggningar.Gruppen genom-
socialkom-detgälldepresenterades radesigstudierFlera de sämrenärforskarseminarier.tvåfört somavgemensamma kommunikativförmåga.ochjämställdhetenemellertidpåtyddenord- petensden atthandladeDetsenaste, omsom titeln Buil-arbetsdel- dokumentationmedoch Engällerarbetstiderökatvadvälfärdsstatenfamiljenochiska presen-

beställasfrånFamily Welfarekansvenskaföräldrarna dingi hemmen.Deningintill.i artikelnhårteras
kansli fax: l 191.avseende. kommitténs 08-723i dettahakommitlängstsyntes

på hemmaplanArbetet
i färdmedviSverige just attI är sum-nu iTjejer Europadeflestaerfarenheter.årets De avmera Campellgjord Carolinefilmen Europa,septemberhade Tjejerden14 ipågår Torsdagenstödfåttutvecklingsprojekt avsom

Mediecenteri Tumba.premiärpåBenyamine,ochIsakhinnaintefortfarande kommeroch att
familjeår,förmedelfrånKommittén FN:smeddelvisfinansieratsFilmen,avslutarkommitténinnanavrapporteras som

tillhö-frågor identitet,derastankarkringinvandrarflickorochhandlaremellertid tillVåravsiktarbete. tre omsitt är att om
Mång-Nadia Gomesprojekt Bannoingåriochrasism.Denrighet störredär ettslutrapportårsskiftetkunnalämna somen

medsedan1991.arbetatkulturelltviuppföljningsinsatser centrumpekar devi ut
Mångkulturelltfrån Cen-med handledningbeställastillsammansFilmenkanmed.gåvidareangelägna enattanser utställ-framåtvisastvå veckoroktoberochl608-53062564. Dentel:nyhetsbrevet,detta enMed trum,nummerav denStockholm. På FN-dagen, 24ipå Kulturhusetarbetevi ningvillvårt sista,troligen blir gruppensge omsom utställningen.anslutningtillseminariumiocksåanordnaspågått oktober, ettarbeteglimtar detnågra somav

dockmånaderna.Videunder tarsenaste
Vi hop-läsarefarväl våra ännu.inte av utvecklingfamiljer och barnsOmvår slut-skickanämligen kunnaattpas jord-FamiljenmedTidskriftharutkommitSocialmedicinsk etttemanurnmerabonnenter,till nyhetsbrevets om somrapport

Akade-Lagerberg,1995, medutvecklingnr 8 Dagmarhälsaochmånför barnslångt.vi kommit sånär
vidföredragbyggergästredaktör.Numret,i Uppsala,sjukhusetmiska somsom

familjeårskommittén.december hari 1994,Läkaresällskapetsriksstämma stöttsRed. av
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På efterspaningbristerbandenNär
framtiden

utredningsforslagaktuella-
under vårenharutkommit SocialdepartementetharfamiljeseparationerstödvidsamhälletsbetänkandenTvå rörsom syftarframtidsprojekt tilltvåbidragsförskottUnderhållsbidragoch startatBetänkandet somochvårenunder sensommaren. kunskapsunderlagochsti-bamfa- framtillekonomiskastödetdet taattattinnehåller översyn1995:26,SOU avensom utvecklingsinsatser stödi tillbidragsförskottet muleraöversynsarbetefortsattvåras. somi Ettkomsplittrats,miljer avsom reformarbetet kring den svenskasamband föriSocialdepartementet,inompågårkostnadernanedbringasyfte n.att

välfärdsmodellen.budgetsaneringsarbete.regeringensmed
vårdnadstvister.vidochbarnföräldrarstödettillgällerbetänkandetandraDet

StorstadskommitténfamiljerättsligabetänkandeaugustisittlämnadeiVårdnadstvistutredningen om
kommittétillsattei vårasremiss.Ut- Regeringen1995:79SOU ärute enboendeVårdnad umgängefrågor, somnu-- initieraföreslåoch åt-samarbetssamtal uppgiftmederfarenheterna attutvärderauppdraghañ ibl.a.har attredningen av
levnads-kanskaparoll gärderkommunernasklargöravårdnadskonflikterlösa samtatt somförinstrument attsom hinder förundanröjapåvisade villkor,utvärderingenerfarenheter samtpositivabakgrund dedessa.Motvid somav och samordning densamverkansarnarbetssamtalförstillmöjlighetenbestämmelse avutredningenföreslår att omen storstäder.politiken i vårasamladebarnensportalparagrafocksåföreslår attUtredningen attföräldrabalken. omi en

sigtagitskrivs Kommittén,vårdnadoch namnetumgängebesluti frågorvid rörvägledande somskallbästa somvara bl.a.tagitsikteStorstadskommittén,hardetgällerrollfastställdföreslåsfå närkap.6.Kommunernaföräldrabalkensi en
ungdomarblandbarnochdeboendeochvårdnad,avtal umgängeutanbindandeträffa grupperföräldrarhjälpa att omatt svårauppväxtvillkorpå grundspridainfor-få i uppdragSocialstyrelsenföreslås attVidare avdomstolsförfarande. som
livet.få dålig i Till-riskerarkankommunerna att startdenhjälpochsamarbetssamtalen enmation ge.omom arvsfondenharmedAllmännasammans

initiativ till projekt-kommitténtagit en
till deriktar sigverksamhet, utsattasom

från SCBfärsktår Rykande storstadsområdena, olika5 iBarnkonventionen barn somav
reguljära barn-står denskäl utan

avsiktRegeringens ärattkommercentralbyrånSCBStatistiska un-firades omsorgen.Barn-september1995lDen miljonertreårsperiod 45derbyg- avsättamedtvåi dagarna rapporter,vid ut enfemårsdag somkonventionens tema-en ändamål.för dettafamiljeunder-års1992/93Barnombudsmannen storaanordnaddag, gerav Svärdman,HåkanKontaktperson:Demografimedsökningiefter barn- programmetPårubriken spaningunder
34 85.tel: 08-405familj.ochbarnkonventionen.

mångaolikasig pågestaltarLivetBamombuds-hadetemadagenInför
Välfärdsprojekteti frågamänniskorför olika ut-få visförenkätgenomfört att omenenmannen Välfärdsprojektet samlingsnamnetochparbildning ärarbete,bildning ochhun-barnkonventionenhurlångtbild av initie-seriestudieroch initiativseparationerochbarnafödande, somochderas eni kommunerna nyanit trängaut ar- i avsiktSocialdepartementet,och attförhållanden. Kvinnors ratsRapportenPå avredovisasiResultatenbete. rapporten

detvälfärdsutvecklingeni svenskabelysa91-618-0792-3liv ISBNbarnkonventionenefter mäns gerossspaning som olika utgångspunkter.samhälletfrånoch vi fårlivsförloppolikabildtemadagen.vidpresenterades aven projektetskaFörhoppningenovanliga de ärvanligaeller atthur är.presenterades gedenna vetaävenUtöver en impulser detmöj-underlagoch görSkilsmässorochsamarbete Ifram i somtagits rapportenfaktabok, separa-som effektiviserautveckla och väl-ligtförsöker91-618-0791-5 attISBNbarn-faktatill 18 tionermedSCB, Upp om restriktionerinomdefardspolitikengårfrågan detbl.a.besvara att91-6180789-3. somungdom ISBNoch omman
ekonominnödvändigsaneringensärskildanågraurskilja män-statistik ochaktuell avpå enBoken bygger grupperav

redanigång.antalstudiermedför.Ettochskilsmässor ärbland vilkaniskorlevnadstör-bild barnsbred avger en dessa redo-Resultaten kommersamboförhållanden attiseparationer ärMaterialetSverige idag. avihållanden
beståendesärskildrapportserieivisasi livetvanliga,särskiltoch dia- närtabellerlättlästa eni sepa-enompresenteras Idé/debattKunskap/fakta,delar:ochhur arbets-inträffarrationvanligen trefrån inter-med citat avkryddadegram, EnskildaRöster.utbildningssituationen ut samtochbeställaskanBokenmed bam.vjuer ser

Kontaktperson:Richard Lagercrantz,Örebro, fin-kommerpublikationemaBåda attPublikationstjänstifrån SCB:s
08-40533 17.tel:kort.inomtillgängliga SCB019-1768 00.tel: nas

hälsaflyktingfamiljer ochRapport Kansliets adress:om
familjeårförKommittén FN:s

semina-höll i november1994hälsaMigrationochforskamätverket ettnordiska SocialdepartementetDet iSTOCKHOLM10333flyktingfamiljer.Hälsoaspelcrerpårium om iof RefizgeeHealthThe AspectsidokumenteratsSeminariethar rapportennu Telefon:0B-405 1734Ekblad,SolvigkanlämnasinformationVidareNordicCountries.Families thein av Telefax:08-723119169 65.tel: 08-728IPM,
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FAMILJEÅR 1992:06sFN:S

Sekreterare

Arve-ParêsBirgit

34 64Tfn 08-763

FAMILJEÅRi FN:sMEDVERKANSVENSK
familjeår till socialministerharKommittén för BengtFN:s

Sverigeshandlingsplan för medverkan iöverlämnatWesterberg en
familjeårinternationella 1994.NationernasFörenta

i generalförsamlingenresolution utlyst 1994harFN engenom
regeringfamiljeår. Sveriges medinternationellt hartill

socialdepartementetbemyndigat chefen föranledning härav att

förbereda samordnakommitté uppdrag ochmedtillkalla atten
familjeåret.insatserSveriges under

utarbetatsöverlämnats harhandlingsplan av enDen som nu
kanslihuset, under ordförandeskapinomberedningsgrupp av

kommittén ingåttharCarl-Anders Ifvarsson. Istatssekreterare
social-, arbetsmarknads-,justitie-, utrikes-,förföreträdare

kommerdet fortsatta arbetetcivildepartementet.och Ikultur-

utbildnings-departementet ochförföreträdareäven
ingå.forskningsocialvetenskaplig att

socialministerntillöverlämnatsdet dokumentI angessom nu
familjeåret:insatsermål Sveriges underförföljande

lagstiftningens betydelse förfamiljestödets ochbelysaatt-
enskilda familjensdemokrati föroch denochjämställdhet

livskvalitet,välfärd och
1

imångfalden komplexitetenoch desynliggöra och belysaatt-
Sverigeifamiljeliv levs 1994,som

lämna kunskapsutvecklinglångsiktigtillbidragatt omen-
svenska samhället,livsvillkor i det modernafamiljers



internationelltillerfarenhetersvenskaföra utatt

debatt.

på samordnings- ochinriktasarbeteKommitténs fortsatta
inledsinformationsmöte,förstainformationsinsatser. Ett axsom

majhållas denkommer 27Westerberg, attsocialminister Bengt
dåorganisationer inbjudsmyndigheter ochbred kretsEn1993. av

handlingsplanen.svenskadeni genomförandetmedverkaatt av

familjeåret och deninformationsbroschyr, presenterarEn som
infördistribueras mötet.handlingsplanen, kommer attsvenska

ifrån kommitténs kanslirekvireraskunnakommer attDenna
april.slutet av

SocialdepartementetAdress:

Stockholm103 33

34 1708-763

kommitténs sekreterare,information lämnaskanYtterligare av
Arve-Parês, tel.Birgit 763 34 64.avd.dir.



Socialdepartementet

Pressmeddelande 93-09-10

ZweigbergkAmeliePressekr. von
Tel 08-763 33 72

Birgit Arve-Parês
familjeårKommittén för FN:s

Tel: 08-763 34 64

familjeåretinternationellaInformationsmöte 1994om

familjeår iinför är fullförberedelsernasvenska FN:sDe nu
påfamiljeårgång. Kommittén höll torsdagen ettför FN:s

familjeåretinförinformationsmöte förberedelserna 1994.om
i kommittén,ordförandeStatssekreterare Carl-Anders Ifvarsson,

familjeåret riktlinjerna förtill ochberättade bakgrundenom
året. Sveriges delSveriges insatser förTyngdpunktenunder

på information,kunskapsinventeringligga ochkommer att men
i olika organisationer kommerprojekt utvecklingsarbete uteoch

stödjas.ochatt uppmuntras ev

frånantologi forskarsymposiunettmötet presenteradesUnder en
Forskningsrådet. innehållerSocialvetenskapliga Denanordnat av

tvåtillknyterforskaruppsatser20 ansom
barnomsorg" samtförvärvsarbete ochhuvudteman;"Föräldrar,

"Familjeseparationer skilsmässa".och

familjeåret familjelivInformationsmaterial moderntoch "Omom
från Kommittén förfamiljeseparationer" beställas FN:skanoch

familjeår,
adress:
Socialdepartementet

STOCKHOLM103 33
Fax: 723 11 91



FAMILJEÅROMMITTEN FÖR FN:s

PRESSMEDDELANDE

1993-10-05Ytterligare
infomiation:

Informationssekreterare
WikströmLena

763 34 41Telefon: 08 -

SE från forskarebudskapBARNENHuvudsekreterare -
vid hearingoch experterArve-ParêsBirgit

skilsmässor64763 34Telefon: 08 om-

hearingoch fredagenunder torsdagenfamiljeâr höllKommittén för FN:s en om
forskare ochhearingen medverkadefamiljesplittring. Ioch experterskilsmässor som

dagliga arbete i myndigheter ochi sittomrâdet,verksammaär samt personer som
frågor.på dessainorganisationer kommer

kunskapsinventering. Forskare ochbredhearingen göraSyftet med att envar
skilsmässor och familjesplittring.problematiken kringsin bildallapraktiker avgav

fördjupad belysningbehöverområdenfrågor ochocksåpekadeDe ut genomensom
förändringsarbete och debatt.forskning,

effektivisera samhälletsutveckla ochi arbetet förledHearingen hölls attettsom
Skilsmässoproblematiken defamiljer splittras. ärtill stöd för ettinsatser avsom

i sin handlingsplan införfamiljeâr tagitharKommittén för FN:stemata uppsom
Carl-Anderskommittén, statssekreterareOrdföranden för1994.familjeâret

inledningsvis:sadeIfvarsson,

föräldrar går igenomibarnochden"Vi behöverveta somom processmer
och hurför skildabeslutarsig vägarmed föräldrarsamband attatt om

efter det skilsmässanbådeföre, underoch ärfamiljernasamhälletkanstötta att
förska grundkunskapsinventeringdennaVi hoppasfaktum. att geenett

andra."självaochbådefortsattainsatser avav oss

ofta inte tillvaratasoch rättigheterbehovbl barnetshearingen framkomUnder atta
barnperspektiv i samhälletsefterlyste sättdeltagarnaMånga atttillräckligt. ettav

separationssituation.ifamiljerkontakten medhantera en

från kommitténskan beställasochdokumenterasHearingen kommer rapportenatt
familjeâret finns redaninformationsbroschyri âr. Enkansli attnuomsenare

"Om moderntforskarsymposium:tidigarefrånliksombeställa, ettrapporten
familjeseparationer".familjeliv och

Telefon:08 7633464Besöksadress:Socialdepartementet -Telefax:08 723ll 9126JakobsgatanSTOCKHOLM10333 -



Kommittén för familjeârF Nzs

PRESSMEDDELANDE

Ytterligare 1993-12-02
information

Informationssekreterare
Lena Wikström
Telefon 08 763 34 41-

10Huvudsekreterare MILJONER TILL
FAMILJEÅRFN:sBirgit Arve-Fares

Telefon 08 763 34 64-

Regeringen idag beslutat ställa 10 miljonerhar kronor Allmänna arvsfondenur
till förfogande för Kommittén för FN:s familjeâr. Pengarna skall användas för
utvecklingsarbete och lokala initiativ anknytning tillmed den svenska
handlingsplanen för FN:s familjeâr 1994.

familjeârKommittén för FN:s interdepartemental kommittéär underen
socialdepartementet. Den leds statssekreterare Carl-Anders Ifvarsson harochav
i uppgift förbereda och samordna insatserna i Sverige. I uppgifterna ingåratt att
i samverkan med myndigheter och frivilligorganisationer stimulera till
utvecklingsarbete initiativ,och lokala särskilt samverkansprojekt syftar tillsom

stärka samhörigheten mellan barn föräldraroch förebygga socialatt samt
utslagning.

Kommittén har i handlingsplanen för Sveriges medverkan pekat vissa särskiltut
områdenangelägna för förebyggande insatser och stöd till barn och ungdomar.

handlar bl. familjer med arbetsvillkor,Dessa osäkra splittrade familjer,a. om
ungdomar söker vuxenroller, familjerbarn och lever i mångkulturellasom som
miljöer familjer föräldrarna olikadär orsaker sviktar i föräldrarollen.samt av

Kommittén bidra till erfarenhetsutbyte informationskall och iäven anslutning
till handlingsplanen föraden svenska svenska erfarenheter tillsamt ut
internationell debatt.

Handlingsplanen för Sveriges i familjeåret finnsmedverkan rekvirera frånatt
kommitténs kansli. Ansökningshandlingar anvisningaroch ansökningstiderom

kanslietkan rekvireras från fr. den 10 januari 1994.m. m. o. m.

Kanslietsadress:
Socialdepartementet 08Tel: 7633417-103 STOCKHOLM 0833 Fax: 7231191-



familjeårKommittén för FN:s

PRESSMEDDELANDE

1993-12-30Ytterligare information

informationBiträdande sekreterare,
Lena Wikström
Telefon 08-763 34 41

1994Huvudsekreterare INTERNATIONELLT-
FAMILJEÃRBirgit Arve-Pares

Telefon 08-763 34 64

Över1994 familjeår.Nationema till internationellt helaFörenta har utlyst ett
ifrågor familjelivets betydelse villkor det modernavärlden kommer rör ochsom

Åretstå i för kommer också erbjuda särskildasamhället debatten.centrum attatt
förutsättningar för familjeforskning. kunskap kommer utvecklas,Ny att om

familj. Vidfamiljen social institution, samspelet mellan samhälle ochomsom
konferenser forskarmöten erfarenheteroch världen kommer kunskaper ochöver

spridas impulser till fortsatta studier disciplin-och och samarbete ochöveratt ge
nationsgränser.

Sverige familjeåret Regeringenkommer uppmärksammas på olika harI sätt.att
givit i åt interdepartemental kommitté, Kommittén för familjeåruppdrag FNen :s

1992:06, förbereda insatserna på nivå.S och samordna de svenska centralatt
för Sveriges i familjeåret tagits fram,handlingsprogram medverkan harEtt samt

informationsbroschyr handlingsprogrammet.presenteraren som
familjeâret invigs 28 januari konferens fåttsvenska den medDet en som

Familjen Kommittén vill på föragränslös resurs. detta sättnamnet uten-
familjeåret lyfta fram inslag iinformation och centrala den svenskaom

forskare praktiker, lokalthandlingsplanen. Medverkande och centralt ochär
från olika utgångspunkterkommer verksamheterverksamma. De att presentera

erfarenheter, till handlingsplanen. Konferensenoch knyter den svenskasom an
Ävensocialminister ungdomsministerWesterberg. Ingeröppnas Bengtav

ordförande ungdomsdelegationen.Davidson medverkar i sin roll i barn- ochsom
förSom särskilt inbjuden deltar dessutom koordinatorhedersgäst FN:s

familjeåret, Sokalski.Henryk
regeringenBåde svenskaFN och den lägger tonvikt vid lokaltstor

Kommittén för familjeårutvecklingsarbete. FN framhållit viktenhar:s av
initiativ till samverkannytänkande och mellan myndigheter och

Regeringenfrivilligorganisationer i förbättra familjersarbetet med livsvillkor.att
10 miljoner arvsfonden tillsärskilt anslag kronorhar ställt Allmännaett om ur
möjliggöraförfogande, för ekonomiskt till fömyelsearbetet.kommitténs stödatt

utvecklingsprojekt rekvirera frånAnsökningshandlingar för till finnsstöd att
januari 1994.från 10kommitténs kansli den

6-108-76334Besöksadress: Telefon:Social
9l26 Telefax:08-723llJnlzobsgnun10333STOCKHOLM



familjeårKommittén för FN:s

PRESSMEDDELANDE

1994-01-27Ytterligare information

informationBiträdande sekreterare,
WikströmLena

08-763 34Telefon 41

Bengt WesterbergHuvudsekreterare
familjeåretinvigerBirgit Arve-Fares

08-763Telefon 34 64

1994 internationellt familjeár. invigerhar utlyst till IFN ett morgon
familjeåret vid konferenssocialminister Westerberg det svenskaBengt en

för familjeâr. Konferensens Familjenanordnad Kommittén ärFNav :s namn en-
Övriga ingår ungdomsministergränslös Bland talare Davidson, FN:sIngerresurs.

internationella familjeåret, professorkoordinator för det Henryk Sokalski,Mr
Örtendahl, SocialstyrelsenRita Liljeström, generaldirektör Claes samt

Folkhälsoinstitutet.generaldirektör Dreber,Agneta

konferens informera familjeâretKommittén vill denna och den svenskamed om
forskare praktikerhandlingsplanen för familjeåret. Medverkande ochär som

erfarenheter anknytning till denverksamheter och med svenskapresenterar
handlingsplanen.

i Latin iKonferensen i City Conference Centre, Norra Stockholm.äger rum
för media presskort.bifogas. välkomna. MedtagRepresentanter ärProgrammet

08-763Telefon: 3464Besöksadress:Socialdepartementet
08-723Telefax: 9|ll26Jakobsgaun10333STOCKHOLM



familjeårKommittén för FN:s

PRESSMEDDELANDE

1994-01-3information lYtterligare

informationBiträdande sekreterare,
WikströmLena

08-763 34 41Telefon

Svensk jämställdhetspolitik viktigHuvudsekreterare
familjeårför FN:sArve-ParêsBirgit

08-763 34 64Telefon

konferens iSverige invigdes fredagenfamiljeâret iinternationellaDet genom en
Latin, Stockholm.Norra

Sokalski,familjeâret, Henrykkoordinator för Mrframhöll FN:skonferensenVid
jämställdhetsområdet: mångaIdag tyckerföregångslandrollSveriges som

svåraste balansgångarna iinom dem, dekvinnornaoch i synnerhetfamiljer, att en av
skötafamiljelivet gå ihop. Den dubbla bördan,arbetslivet ochfå attvardagen är attatt

i vilar fortfarandeoavlönat arbete hemmet,utanför ocharbete hemmet,både avlönat
nordiska Sverige kommitalla de länderna harkvinnorna. Liksomhuvudsakligen på

på område nijärnställdhetsmålet. det dettaJag ärlångt på vägen attmot somanser
intevisa jämställdhet mellan könenfamiljeâret ärtillbidrakan attattmest genom-

utveckling i kombination medsocial och ekonomiskuppnåskanutopi, utan genomen
på gräsrotsnivå.kvinnorörelserallians mellan ochfruktbar staten

året i sittöppnade konferensen ochWesterbergSocialminister Bengt angavsom
âret: Till skillnad från ârinsatserna under andramålen för de svenskaanförande som

särskild socialfamiljeâret inte någonutlyst handlarFN utan engrupp snarare omom
just genomgår förändringar isamhällsföreteelseinstitution eller storasom nuen

världen.

tillbaka.håll till intäkt för vrida klockan Detpå sinaförändringarnaDe här att trortas
i farniljeåretför Sveriges medverkanutgångspunktenfarligt. Därförjag är attvore

inomi långsiktig verksamhet för svenskinslagkunnainsatserna ska ramenenses som
möjligheti familjeâretmedverkanfamiljepolitik. Den svenska att summerager oss

lyfta fram aktuella erfarenheter ochochinom olika sektorervad görs attsom
internationellt erfarenhetsutbyte."ochbåde för inhemsk debattkunskapsbehov

Kommittén för familjeårfamiljeâret samordnas FN:sunderinsatsernaDe svenska av
för utvecklingsverksamhet ochtill sitt förfogandefått särskilda medelsom

Informationsmaterialsvenska handlingsplanen.till denanknyterfömyelsearbete som
kansli.från kommitténskan rekvirerasansökningsblanketteroch

Telefon:08-7633464Besöksadress:Socialdepartementet
26 Telefax:08-723ll 91Jakobsgatan33STOCKHOLM103



Pressmeddelande
1994-04-11information:Ytterligare

Aktiviteter underWikström,Lena
familjeårFN:ssekr.bitr.

aktivitetertagit katalog svenskafamiljeår har fram över ochKommittén för FN:s en
olikafamiljeåret. Evenemangentillvilka knyter arrangeras avanevenemang

skildainnehåller slag:organisationer. Katalogenochmyndigheter arrangemang av
kartläggningar och satellitkonferenser.såväl rikstäckandeprojektmindre, lokala som

aktiviteterhittills anmält etthundraâttioorganisationersextiotalSåledes har ett cza som Vbeställas från kommitténs kansli.familjer. Katalogen kanolika handlarsätt om

kommittén själv eller i samarbete med andra kananordnasaktiviteterBland avsom
nämnas

Familjen jangränslös -94invigningskonferensnationell temat resursenen -
skilsmässor och familjesplittringpraktiker septochhearing med forskare omen

kansli.från kommitténsfrån hearingen kan beställasdokumentationEn-93.
insatser i samband med skilsmässa ochsamhälletsfördjupningskonferens omen

mars -93Allmänna barnhuseti samarbete medfamiljesplittring
övriga nordiskamed defamiljebegreppet i samverkanseminariumett om

Åboi -93Nordiskt Forum augfamiljeårskommittéerna
kulturhuset i Paris ifaderskap svenskaseminariumsvensk-fransktett om

maj -94Institutetmed Svenskasamarbete
familjepolitisk forskning i samarbete de övrigamedkonferensnordisk omen

familjeårskommittéemanordiska
nationell konferensavslutandeen

regeringen fått i uppdrag fördela 10ocksåfamiljeår harKommittén för FN:s attav
anslutningutvecklingsverksamhet i tillförarvsfondenkronor Allmännamiljoner ur

metoder och försyfta till arbetssättFömyelsearbetet ska prövafamiljeåret. att attnya
utslagning. Anslagsocial kan sökasoch förebyggaoch föräldrarstödja barn av

med organisationer, vidi samverkanlokala myndigheterfrivilligorganisationer och
ansökningstillfállet1994. Vid den 1och 1 oktoberåret: den 1två tillfällen under mars

miljoner25tillsammans sökte drygt kronor.ansökningarinkom 86 sommars

fråndokumentationer någraochåret nyhetsbrevKommittén under ut ettger
informationsmaterial kan beställas frånvisst övrigtfinnsDessutomkonferenser. som

beställningar 08-763 34 17.förTelefonnummer ärkommitténs kansli.

Telefon: 3408-763 41Besöksadress:Socialdepartementet
Telefax: ll 9126 08-723akobsgatanJ33 STOCKHOLM103



Pressmeddelande

1994-05-03information:Ytterligare

informationBiträdande sekreterare,
WikströmLena

4108-763 34Telefon:

4,3 miljoner utdelade tillHuvudsekreterare
utvecklingsprojekt förArve-ParêsBirgit
familjer08-763 34 64Telefon:

regeringen fått förtroendet fördela 10familjeârför FN:s harKommittén attav
utvecklingsprojekt med anknytning tillarvsfonden tillAllmännamiljoner ur

ansökningsomgângenfamiljeåret. den förstaNuför det svenska ärhandlingsplanen
kommittésammanträde 28/4 1994.medel vidtilldeladeklar. Beslut etttogsom

beviljakommit in till kommittén beslötprojektansökningar86Av attmansom
bilaga.23 bifogadmedel till se

i första4,3 miljoner kronor dennafördelades drygtSammanlagt
tillansökningstillfálle. Ansökningarytterligareansökningsomgâng. I höst finns ett

den 1/10.kommittén tillhandaskadetta senastvara

från kommitténs kansli pâ telefonfamiljeåret beställasInformationsmaterial kanom
Ansökningshandlingar rekvireras91. kantelefax 08-723 1108-763 34 17 eller

efter sommaren.

Telefon: 08-7633441Besöksadress:Socialdepartementet
Telefax: 9108-723llJakobsgatan26STOCKHOLM10333



Pressmeddelande

1994-05-11information:Ytterligare

informationsekreterare,Biträdande
WikströmLena

34 4108-763Telefon:

Huvudsekreterare
internationellmaj15Arve-ParêsBirgit -

familjedag08-763 34 64Telefon:

också den 15familjeâr. Man harinternationellttill utsettutlystsFN1994 har ettav
myndigheter ochdag kanFamilies. Under dennaofInternational Daytill Themaj

familjer slagtill allastödi ochsittmanifesteraorganisationer avengagemang
dylikt.ellererbjuda rabatteratt ex.genom

någracentralt ordnaintefamiljeâr kommerför FN:skommittén attsvenskaDen
möjligheten andraförpekavi vill gärnafarniljedagen, attunder menevenemang

initiativ.olikamajden 15uppmärksamma genom

kommitténsbeställas frånkanm.handlingsplanfamiljeâretInformation m.om
08-723 11 91.telefax08-763 34 17 ellerkansli telefon

34Telefon: 08-763 41Besöksadress:Socialdepartementet
91Telefax: 08-723 ll26akobsgatanJSTOCKHOLM10333



Pressmeddelande

1994-08-15information:Ytterligare

informationsekreterare,Biträdande
WikströmLena

08-763 34 41Telefon:

Huvudsekreterare
fotoutställningInternationellArve-FaresBirgit

familjen08-763 34 64Telefon: om

UNESCO-SIDA och svenskai samarbete medfamiljeâr visarFN:sKommittén för
1994.augusti till 6 septemberperioden 15Family underfotoutställningen Therâdet

UNESCOfototävling, anordnadinternationellsig pâUtställningen grundar aven
inom för FN:sfamiljeâr 1994,inför FN:ssärskilt bidragett ramensom

Över Utställningentill fototävlingen.skickades in10 000 bidragkulturârtionde.
bilderna visasinternationell jury. Ett urvalbilder, utvaldabestår 132 avav enav

på BirgerSIDA:s bistândsforumfoajé, delsi Rosenbadsi Stockholm, delsnu
tillgänglig i132 bilder finnsvisar samtligakatalog63. EnJarlsgatan som

utställningslokalerna.

från kommitténsinsatserna kan beställasde svenskafamiljeâret ochInformation om
08-723 91.telefax ll08-763 34 17 ellerkansli på telefon

Telefon: 08-76334 41Besöksadress:Socialdepartementet
Telefax: 08-723 9111Jakobsgatan26STOCKHOLM33103



Pressmeddelande
Ytterligare information: 1994-08-30

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudselcreterare
Birgit Arve-Pares Informationsdag
Telefon: 08-763 34 64 svenskt familjelivom

Kommittén för FN:s familjeår 1994 anordnar tisdagen den 6 september en
informationsdag på Familjeliv i siffror,temat 0rd och bild.
I samarbete med myndigheter och forskare presenteras familjelivrapporternya om
och familjevillkor i Sverige. Samtidigt förrättas prisutdelning i Socialstyrelsens och
Kamratpostens serieteckningstävling Mitt familjeliv.

Programmet bl.a.:upptar

Statistiska Centralbyråns Den svenska familjen,rapport innehåller- som
specialbearbetningar folk- och bostadsräkningar och andra källor.ur

Folkhälsoinstitutets Ensammarapport ensamståendemammor rapport- en om-
mödrars hälsa och livsvillkor, bygger på inventering aktuellsom forskning,en av
statistik och projektverksamhet intervjuer medsamt ensamma mammor.

resultat från forskningsprojektet Arbetslösheten och barnen handlar hur- som om
föräldrarnas arbetslöshet påverkar barnen, psykiskt, socialt och materiellt.

jämförande studie farniljestödet i OECD-ländema,en av redovisas i- som en
doktorsavhandling vid Stockholms universitet, Sharing the Costs of Children.

Vidare pågående arbete vidpresenteras Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum
aktuella utredningar vidsamt Socialdepartementet och forskning stödssom av

Socialvetenskapliga forskningsrådet.

Se bifogat för ytterligare information.program
Anmälan till informationsdagen tillgörs kommitténs kansli på telefax 723 11 91,

den 1 september.senast

Socialdepartementet Besöksadress: Telefon: 08-76334 41
10333 STOCKHOLM Jakobsgatan26 Telefax: 08-723 11 91



Pressmeddelande
1994-09-06information:Ytterligare

informationsekreterare,Biträdande
WikströmLena

08-763 34 41Telefon:

Huvudsekreterare
Arve-FaresBirgit

siffror,Familjeliv i
0rd och bild6408-763 34Telefon:

informations-farniljeår anordnar idag RosenbadKommittén för FN:s en
myndigheter forskaremed ochfamiljer. I samarbetesvenskakonferens om

Sverige.familjeliv farniljevillkor iochrapporterpresenteras nya om

statistikrapport från SCB där bl. kanfamiljensvenskaDen ärFakta man a.enom
sin43-åringar fortfarande lever ihop med60 dagensläsa nästan procentatt avom

sjuåringar bodde tillsammans med1990 ârs80ochförsta procentattpartner av
ursprungliga föräldrar.båda sina

från Socialforsknings-doktorsavhandlingCosts of Childrenthe ärSharing en
familjestödet iinnehåller jämförelseruniversitet,vid Stockholmsinstitutet avsom

få Sverige inte har detbl. generösaOECD-länder. Här kan18 mestveta atta.man
tillgångar tillomfördelardet bästdäremotfarniljestödssystemet, sommen

och kvinnor.låginkomsttagare

hälsa och livsvillkor harensamstående mödrarsEnsamma rapport ommammor en-
för Kvinnors hälsa. RapportenFolkhälsoinstitutetstagits fram programav

socialbidrag.oftast leverbl.vederlägger myten att mammorom ensammaa.
påensamstående förstsocialbidragshushâll ligger deInom mammornagruppen

kvinnor barnensamstående ocheftertredje plats, män utan

från treårigtförstaoch arbetslösheten heterskolanVi i 5 rapport etten:an om
arbetslöshet och barn.universitet, handlarvid Uppsalaforskningsprojekt som om

till arbetslösa nödvändigt-signaler barninga entydigafinnsEnligt attrapporten om
skolprestationerfrånvaro, och humör.gällernegativt vadvis påverkas ex.

prisutdelning till vinnarna i Karnrat-förrättakommerBarnombudsmannen att
familjeliv.serieteckningstävling för skolungdom, MittSocialstyrelsensochpostens

Socialstyrelsenspågående arbete viddagenunderDessutom presenteras
forskningvid Socialdepartementet,utredningarEpidemiologiska Centrum, samt

forskningsrådet.Socialvetenskapligastöds avsom

information.ytterligareförSe bifogat program

Telefon: 08-76334 41Besöksadress:Socialdepartementet
26 Telefax: 08-723 11 91JakobsgatanSTOCKHOLM10333



Pressmeddelande
Ytterligare information: 1994- 11-22

Biträdande informationsekreterare,
WikströmLena

Telefon: 08-763 34 41

Huvudsekreterare
InformationsdagBirgit Arve-Fares

familjerollerTelefon: 08-763 34 64 om

Kommittén för FN:s familjeår 1994 anordnar måndagen den 28 november 1994 en
infonnationsdag Familjeroller.temat

publikationerHär familjeliv familjevillkoroch i Sverige.presenteras nya om
Samtidigt utdelningenförrättas Allmänna Barnhusets pris för 1994.storaav

Programmet bl.a.:upptar

fotobokMor modersrollen Monika Gottfridsson,är rar en om av- -
Malmö kommun

fokus på familjenMed Socialvetenskaplig Tidskriftett temanummer av- -
familjen, redigerad Gunvordocent Andersson, Lunds universitetom av

Janus och Genus bok kön och social identitet tillägnaden om- -
professor Rita Liljeström, redigerad docent Ulla Björnberg,av
fil. dr Anna-Karin Kollind fil. dr Arne Nilsson, Göteborgs universitetsamt

Barndomsbilder arbete barndom, i mångkulturellt perspektiv,ett ettom- -
professor Philip Hwang, Göteborgs universitetpresenterassom av

Se bifogat ytterligare information.förprogram
till inforrnationsdagenAnmälan till kommitténs kansli pågörs telefon 08-763 34 17

eller telefax 08-723 91 fredagen11 den 25 november 1994 kl. 17.00.senast

Socialdepartementet Besöksadress: Telefon: 08-76334 41
10333 STOCKHOLM Jakobsgatan26 Telefax: 08-723 ll 91



Kommittén familjeårför FN:s

Pressmeddelande
1994-11-28information:Ytterligare

informationsekreterare,Biträdande
WikströmLena

08-763 34 41Telefon:

Huvudsekreterare
InformationsmöteArve-FaresBirgit

familjeforskning08-763 34 64Telefon: om

28 november,måndagen denidag,anordnarfamiljeâr 1994FN:sKommittén för
i RosenbadsFamiljeroller. Mötet ägerpåinformationsmöte temat rumett

09.00-15.00.Drottninggatan kl.konferenscenter,

i fyra forskar-samhällefamilj ochiforskning rollspel presenterasAktuell om
forskartidskriftenLiljeström, denRitatillägnadvänbokantologier: nyaen

familjeforslming,âtsitt andratidskrift,Socialvetenskaplig ägnar ennummersom
perspektivmångkulturelltipublikation barndom samtinternationell ett enom

BarnhusetsAllmännaSamtidigt delasTanzania.ibiståndsprojektfrånrapport ett
Öberg familjer iförinsatserför derasoch Gunnartill Bentepris 1994 utstora

Vidaresituation.tonvikt pâ barnensmed presenterasseparationssituationer, en
högskoleregionen.forskning i södrakatalogoch övermodersrollenfotobok enom

dagen:underpublikationerFöljande presenteras

GottfridssonMonikaMalmö.MonikafotobokMor är avenrar - iosynliga arbetetfotograferat detföljt olika familjer ochårfleraunderhar
stressigibortlätt glömsögonblickdokumenterat deHon harhemmet. ensom

kanrörelseblick,Ensjälv i förordet:skriver honSå här gest,vardag. en en
iförbiflimrardenvad den göra närså mycket än attsäga ut osssermer

ochdembevararmäktigablir starka och närögonblickLivetsvardagslivet... man
takt.sig i sindemfår närma egen

redigeratfamiljeforskning,TidskriftSocialvetenskaplig avett temanummer om- framtagitsharuniversitet. Temanumret,LundsAndersson,Gunvordocent som
vetenskapligadennaandrafamiljeâr, detFNanledning ärmed numret av nya:sav

välfárdforskningensfamiljenbetraktelsemed överfacktidskrift. inledsDet somen
för FN:si KommitténArve-Fares, huvudsekreterareBirgitlåda"svarta av

4108-76334Telefon:Besöksadress:Socialdepartementet
9126 Telefax: 08-723 llJakobsgatanSTOCKHOLM33103



familjeår. Numret innehåller nio forskaruppsatser med olika infallsvinklar på
familj:temat

Gunilla Halldén bild familjen barns perspektivger en av ur-
Ulla Björnberg visar hur föräldrars psykiska hälsa påverkas arbete ochav-
familjeliv
Göran Lassbo granskar forskning enförälderfamiljen uppväxtmiljöom som-
Sven Persson belyser föräldrars föreställningar barn och barnomsorgom-
Elinor Brunnberg jämför vård och förskolebarn i Sverige ochomsorg av-
England
Ann-Britt Mossberg fäster uppmärksamheten på anhörigvârdares villkor-
Margareta Hydén påminner familjelivet också kanatt våldom upprepatrymma-
Benny Henriksson insyn i den homosexuella familjenger-
Anna-Karin Kollind visar pionjärers insatser för familjerádgivningtre-

Barn- och familjeforskning i södra högskoleregionen översikt över aktuellen-
forskning barn och familj sammanställd Forum för barnforskning vidom av
Lunds universitet.

Janus Genus tillägnadvänbok professor Rita Liljeström, Göteborgsen-
universitet, och redigerad docent Ulla Bjömberg, fil. dr Anna-Karin Kollindav

fil.och dr Nilsson,Arne Göteborgs universitet. Boken handlar kön, sexualitetom
social identitetoch i dagens samhälle. Författarna undersöker bland annat

innebörden modernt faderskap och moderskap. De belyser också manligtvadav
sexuellt våld och på prostitution kan könsrelationernassägasynen oss om
förändring. Vidare visar de hur manlig och kvinnlig homosexualitet bidrakan till
vår förståelse hur den sociala könsidentiteten utvecklas och byggs i vårtav upp
samhälle.

Chelewa, Chelewa The Dilemma of Teenage Girls bok tonårsflickor ien om- -
Tanzania derasoch utsatthet i brytningen traditionmellan och livsmönster.nya
Boken resultatetär tvärvetenskapligt forskningssamarbete vid universitetet iettav
Dar Salaam bedrivits finansielltmed stöd SAREC. Den har redigeratses som av

fil. dr Zubeida Tumbo-Masabo och professor Rita Liljeström, Göteborgsav
universitet, och Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.utges av

Images of Childhood bok granskar kulturellt historisktoch förankradeen som—
föreställningar barn och barndom. Vikten sådan inblick relateras tillom av en
dagens Sverige, där sjätte barn har föräldrar invandrat frånvart annatettsom
land och gränserna mellan olika kulturer tenderar suddas alltmer. bokenIatt ut
medverkar forskare från många olika discipliner och flera olika kulturer. Boken,

kommer under hösten 1995, redigeradär professor C. Philiput Hwang,som av
psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, M. E. Lamb ochsamt

Siegel.

Välkomna



Pressmeddelande

1994-12-15

5 miljoner kronorinformation:Ytterligare
familjeprojekttillBirgit Arve-FaresSekreterare

6408-763 34Telefon:

miljoner till utveck-i drygt 4,9 kronorfamiljeár delar dagför FN:sKommittén ut
social utslagning fostra barn ochsyftar till förebyggalingsprojekt samtattsom

främja jämställdtlångsiktiga insatser fördemokrati. Dettatill att ettgenomunga
familjehushâllet.enskildakring detutveckla nätverkenföräldraskap samt

till kommit-miljoner kronor ställtsanslag 10frånkommerPengarna ett somom
anslutning till familjeâr. DrygtArvsfondsdelegationen i FN:sförfogandeténs av

utdelningstillfälle.tidigarevidkronor har delats4,3 miljoner ut ett

projekt. har valts blandtill sammanlagt 32 Dessabeviljas gårDe medel utsom nu
tvärsektoriell beredningsgrupp.granskats130 ansökningartotalt enavsom

insatser förarbetsformervid projekt där prövasvikt har lagtsSärskild attsamtnya
kunskapsutveckling.ocherfarenhetsutbytefrämja

Ann-Christin Taubennan,bitr. statssekretareordförande,Kommitténs
itill "Mot bakgrund deti beslutet:kommentarSocialdepartementet, säger attaven

känns detpå ökat föräldransvar,våldet ställs kravdiskussionen om nu
fördjupa våra kunskaperprojekt kanstödjatillfredsställande kunnaatt omsom

familjens och barnensolika belyserpåvillkor och sättföräldraskapets som
samhälle."situation i dagens

familjeár,från Kommittén för FN:sfamiljeår erhållasFN:s kanInformation om
08- 723 91.08-763 34 64, fax 11Stockholm,tel.103 33Socialdepartementet,

förteckning.bilagdenskilda projekten,information deFör seom

Telefon: 08-76334 41Besöksadress:Socialdepartementet
Telefax: 08-72311 91Jakobsgatan26STOCKHOLM10333



Pressmeddelande
Ytterligare infonnation: 1995-01-19

Biträdande sekreterare, information
Lena Wikström
Telefon: 08-763 34 41

Huvudsekreterare
ForskarseminariumBirgit Arve-Fares om
familj och samhällsutvecklingTelefon: 08-763 34 64

lKommittén familjeârför FN:s anordnar tisdagen den 24 januari 1995 i samarbete med
Demografisk FöreningSvensk seminarium för informera demograñskett att om

familjeforskning. Seminariet i Rosenbads konferenscenter, Drottninggatanäger 1rum
iStockholm, kl. 13.00-16.15.

Programmet bl. historisk exposé familjen,den svenskaöverupptar a. en en
orientering SCB:s undersökning frän 1992 familj och arbete,stora samtom om
information pågående och aktuell demografisk familjeforskning.om i

Anmälan till informationsdagen till kommitténs kansli telefon 08-763görs 34 17
telefax 08-723 91eller 11 fredagen den 20 januari 995I kl. 17.00.senast

Välkomna

Socialdepartementet Besöksadress: Telefon: 08-76334 41
10333 STOCKHOLM Jakobsgatan26 Telefax: 08-723 11 91
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-241995-01information:Ytterligare

informationsekreterare,Biträdande
WikströmLena

34 4108-763Telefon:

Huvudsekreterare
demografiskSeminarium omArve-ParésBirgit

familjeforskning6408-763 34Telefon:

DemografiskSvenskmedsamarbeteiidag,anordnarfamilj eårfor FN:sKommittén
Seminarieteforskning.familj ägerdemografiskhalvdagsseminariurnFörening, ett om

Stockholm.ikonferenscenterRosenbadsi15.OO-l13rum

ochekonomersociologer,historiker,demografer,medverkarseminarietUnder
tid, bådeutvecklingochförändringar överfamiljbelysa emönstretsförStatistiker att

nutid.och ihistoriskt

bl.under dagenProgrampunkter är a.:

perspektivhistorsiktSverig iutveckling i ettFamiljemönstrets- och arbeteFamiljundersökning1992 årsInformation omom- användningmedforskningsprojektPågående-planerade-möj liga av-
data.eundersökningensfamilj

bifogatinformationytterligareFör program.se

41Telefon:08-76334Besöksadress:Socialdepartementet
08-7231191Telefax:26JakobsgatanSTOCKHOLM10333
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Huvudsekreterare
VärnaBirgit Arve-Fares den generella familjepolitikenom

Telefon: budskap från08-763 34 64 nordiskt expertmöte-

Kommittén för FN:s familjeår anordnade tillsammans med de övriga nordiska
ländernas familjeârssekretariat den 20 och 21 1995 expertmöte Denettmars om
nordiska familjen och välfärdsstaten. Ett 40-tal forskare, tjänstemänexperter, och
politiker samlades då i Saltsjöbaden för bakgrund aktuellatt mot forskningav
diskutera innebörden i de utmaningar de nordiska välfärdsstaterna står inför.som

Viktigt slå vakt särdragen i den nordiska familjepolitikenom
De nordiska länderna uppvisar likheter bådestora detnär gäller målen, utformningen

olika förmånsssystem och strategier inom familjepolitiken.av Inger Koch-Nielsen,
Socialforskningsinstituttet i Köpenhamn, betonade särdragen i de nordiska ländernas
familjepolitik, går tillbaka till reformer kvinnorsom ställningsom gav en som
självständigt rättssubjekt redan under 20- och 30-talen. Gemensamma drag är också
bl.a. satsningen på generella stödformer, utvecklingen serviceförmâner denav samt
tidiga satsningen tillstöd enförälderfamiljer. Hon betonade vikten slå vaktattav

dessa och varnade också för de risker för ökadom segregering finns inbyggda isom
utvecklingen ökad decentralisering,mot pluralism och nymoralism.

Familj och arbetsliv: män har större formella anpassningsmöjligheter
Inge Mwrkedahl, också hon knuten till Socialforskningsinstituttet i Köpenhamn,
redovisade resultat visar imän haratt större försom flexibilitetutrymme i arbetslivet
och bättre formella möjligheter förena arbetetatt med rollen förälder. Mensom
hennes forskning visade samtidigt männen utnyttjaratt denna möjlighet mindre än
kvinnorna i stället tänjer på de formellasom för tillgängligaattramarna förvara mer
barnen olika individuella överenskommelsergenom och strategier.

Flera de studier presenterades tyddeav emellertid påsom jämställdhetenatt ökat vad
gäller arbetstider och arbetsdelning i hemmen. De svenska föräldrarna hade kommit
längst i detta avseende.

;
P

Det hedrar de svenska männen de sittatt tar och utnyttjar sina möjligheteransvar
socialförsäkrings-säger och familjeminister Anna Hedborg, deltog i expertrnötet.som

i
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riskermedockså förenatviktigtarbetslivetFlexibilitet i men-
uttrycktesSamtidigtåterkommandearbetslivet tema.flexibilitet i ettBehovet varav

medföra uppkomstenkanarbetstidsmönsterflexiblaför avfarhågor att mer
skulle försvagaytterligarevilketarbetsvillkor,osäkramedarbetstidsformer

arbetslivflexibelt"Ettarbetsmarknadsanknytning.medförställningen svaggrupper
kollektivabehovetuppmärksammamåstefackenbarnfamiljerna,för avviktigtär men

Mzerkedahl.konstaterade Ingeflexibilitetenförochregleringar ramar

hälsovårdenochsocial-förutvecklingscentralenochForsknings-Salmi,Minna
samtidigtparadox:arbetslöshetenstaladeHelsingfors,i somSTAKES om

samspeletpoängteradeövertid. Honarbetar attalltflerdetökar, ärarbetslösheten som
i den modernakvinnofråga,varittraditionelltarbetsliv,familj ochmellan ensom

individer.allahandlarfamiljepolitikennordiska om

konfliktdimensionerFördelningspolitiska
risken förförvarnadesamfunnsforskning i Oslo,förInstituttfrånSkrede,KariOckså

nedskärningar.resursbrist ochtiderklassegregering imarginalisering ochökad av
medförmånssystemengenerelladeinte ersättaviktenbetonadeHon attav
familjepolitik.bärkraftigbehållaförstödformer,selektivaoch attbehovsprövade en

fördelningspolitiskapå deuppmärksammavi måstesamtidigtunderströkHon att vara
latentahandlarDethantera.måste kunnafamiljepolitiken omkonfliktdimensioner som
hög-mellanicke-löntagare,ochmellan löntagaregenerationer,mellanmotsättningar

också mellanoch kanskeklienterochtjänsteproducentermellanläginkomsttagare,och
bland mänutsatthetbl.a.sammanhangdettapekade iHonochkvinnor män. en ny

kvinnornavalfrihetinteharDearbetsmarknaden.position på somsammamed svagen
arbete.stället föriföräldraskapväljaatt

i daghemKlassmönster
manligtrisken förvarnade förÄven Universitetscenter, nyttettRoskildeDencik,Lars

kommunika-ochsocial kompetensflexibilitet,samhälle däriutanförskap ett
förskole-nordiskaforskningsinsåg iHanegenskaper.viktigablirtionsförmåga om

arbetarklass-pojkar medalltframfördärtydliga klassmönster,daghempåbarn
kommunikativochsocial kompetensgälldedetsig närklarade sämrebakgrund

mycket barn-familjernanordiska ärockså dekonstateradeförmåga. Han att
åtutanför arbetetsin tidallpraktisktföräldrarna ägnaroch tagetorienterade att

komplementäraochkvalitativa skillnadernabetonade deHanmed barnen.samvaro
kravför deförbereda barnendet gällerfamiljen, närdaghemsmiljön och attidragen

ställer.samhälletmodernadetsom

Nordisk rapport
nordiskadenLägesrapporti formfrån expertmötet,dokumentation omEn av en
till FN:snordiskt bidragframkommer ettvälfärdsstaten, tasoch attfamiljen som

FamiljEU-konferensföreligga till denskallAvsiktenfamiljeår. är omrapportenatt
med EU-samarbeteifarniljeårskommitténsvenskadenarbetsliv,och arrangerarsom

juni 1995.19-20denkommissionen
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Huvudsekreterare
Birgit Den 15 majArve-Parés
Telefon: internationell08-405 familjedag34 64

Under den gångna veckan diskuterade FN:s Kommission för social utveckling frågan
uppföljningen det internationella familj eåret 1994.om av

förslagEtt medlemsländerna skulle deklarationatt familj-antaom en gemensam om
rättigheter och skyldigheter, väckts frivilligorganisationema inteers som av vann

medlemsländernas gehör. Kommissionen bedömde länderna fortfarande ståratt
alltför långt ifrån varandra i på familjen för detta skulle meningsfullt.attsynen vara

viktigtEtt också de internationella överenskommelserär konven-argument ochatt
tioner mänskliga rättigheter tidigare träffats och antagits flertalet länder,om som av
redan idag utgångspunkter för förbättra villkoren för de familjer behöverattger som
samhällets stöd. gäller bl.Det Konventionen ekonomiska, sociala och kultu-a. om
rella rättigheter 1966, Konventionen medborgerliga och politiska rättigheterom
1966, Konventionen avskaffande alla former diskriminering kvinnorom av av av
1979 Konventionen barnets rättighetersamt 1989.senastnu om

Familjefrâgoma dock fortsatt uppmärksamhet iägnas FN. Frågan familj eåretsom
uppföljning kommer i generalförsamlingen i höst, då FN:s generalsekreterareupp

erfarenheterna från familj Kommissionen för socialrapportavger en ut-om
veckling har också i sitt arbetsprogram för den kommande tvåårsperioden tagit upp

särskilt delprogram familj och social utveckling.ett om

FN:s i familj efrågoma markeras vidare generalförsamlingenattengagemang utsettav
den 15 maj till internationell familj Eftersom 1995 utlysts till toleransens åren
har föreslagit familjedagen ska anknyta tilläven dettaatt tema.man

Den svenska kommittén för familjFN:s eår håller på slutföra sitt arbete och kom-att
i höst redovisa sina erfarenheter i till regeringen.att Kommitténrapportmer en

kommer inte själv anordna några särskilda aktiviteter med anledning familjatt eda-av
vill istället inbjuda alla och känner sigutan manade dagengen, attenvar ettsom ge

innehåll knyter till årets tema.som an

Socialdepartementet Besöksadress: Telefon: 08-405 4134
10333 STOCKHOLM Jakobsgatan26 Telefax:08-7231191
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Pressekreterare
ModigCecilia

33 22Tel: 08-405

Informationsassistent
AlmgrenHelena

Presskonferens33 71Tel: 08-405

arbetslivsprisEU-kommissionensUtdelning nyaav

StockholmSaltsjöbaden iHotelGrandanordnas på ettjuni 199519-20Den
förKommitténsamarbete mellanfamiljeliv,ochArbeteseminarium ettgenomom

generaldirektoratfemteEU-kommissionensochSocialdepartementetfamiljFN:s
socialpolitik.relationer ochindustriellaarbetsmarknadsfrågor,

regerings-100-talsamlakommerseminariet,anslutning till experter,ettl attsom
dela sittkommissionenkommerEU-ländema,journalister från utoch atttjänstemän

i för förstanyinstiftat och delas ârPrisetAward.Innovation är utSocialEuropean
det gälleroch nytänkandeutvecklingsinsatsertillstimulera närSyftetgången. är att

familjeliv.mellan arbete ochsamordningenunderlättaatt

tävlingen.inbjudits delta i DenEU-länder harsamtligamyndigheter ioch attFöretag
företag myndigheter.medelstorastorföretag, små ochklasser:olikasker i samttre

Två svenskatävlingen först år.formellt delta iEU-land nästaSverige kan nyttsom
hederspris.sitttilltävlingen,dock,företag har mottagareutsettsutom varav

enhetchef för generaldirektoratetsStewart,överlämnas TerencekommerPriset att av
påWallenbergsaleni Markusceremonisocialpolitik, vidför äger rumsomen

19.00.19 juni kl.måndagen denHötel Saltsjöbaden,Grand

ande presskonferensefterfoljprisutdelningen medtillVälkomna
erfordras.Presslegfor kärmedom.seminarieprogramVi bifogar ett

Telefon:08-4053441Besöksadress:Socialdepartementet
Telefax:08-7231191Jakobsgatan26STOCKHOLM10333
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gymnasieskolan går Bilagor.Den hur det U. 26.Ny kurs i trafikpolitiken K.+nya -. Samverkansmönsteri svenskforsknings- strategiför kunskapslyftoch livslångtlärande.27.En
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Statsrådsberedningen Finansdepartementet
Mössoch människor.Exempel bra Kommuneroch landstingmedbetalnings-
IT-användningblandbarnoch ungdomar.32 svårigheter.12

Budgetlag regeringensbefogenheter-Justitiedepartementet fmansmaktensområde.14
Kriminalunderrättelseregister Borgenärsbrotten kap.översyn llen av-

brottsbalken.DNA-register. 35 30

UtbildningsdepartementetUtrikesdepartementet
bestämmer Den gymnasieskolanVem vad EU:s interna hur gårspelregler det 1inför nya -regeringskonferensen Samverkansmönsteri1996. svenskforskningsfinansiering.4 2

Politikområden Samordnadrolltördelningunderlupp. Frågor inom tekniskforskning.förstaEU:s 20om
pelareinför Reformregeringskonferensen och förändring. Organisation1996. ochverksamhet5

âr vid universitetEtt medEU. Svenska och högskolorstatstjänstemäns efter 1993års
erfarenheter universitets-arbeteti och högskolereforrn.EU. 6 21av

vitalt Inflytandeintresse. på riktigtAv EU:s utrikes- Om eleversoch tillrätt-säkerhetspolitik inflytande,inför delaktighetregeringskonferensen. och 227 ansvar.
Union för En strategiförbåde och kunskapslyftöst Politiska, och livslångt lärande.väst. rättsliga 27

forskningspolitiskaochekonomiska Detaspekter landskapetEU:s sjätte i Nordenav
utvidgning. 1990-talet.2815
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