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Introduktion
I vårt finländska välfärdssamhälle får ingen lämnas ensam eller överges. Vi har ett
samhällssystem som strävar efter att skapa social trygghet genom att garantera
alla medborgare tillräcklig utkomst i olika livssituationer; till exempel vid arbetslöshet,
sjukdom, familjeledighet och ålderdom. Det finns ändå otillräckligheter i dagens
strukturer och system - statistiken talar sitt tydliga språk:

• I Finland lever vart tionde barn, totalt kring 120 000, i en fattig familj
• år 2021 upplevde 6,6 % av hushållen, dvs. knappt 190 000 hushåll, svårigheter eller stora
svårigheter med att få pengarna att räcka till
• år 2021 skulle vart fjärde hushåll enligt egen uppgift inte ha klarat av en stor oväntad utgift1
utan att låna pengar. Över hälften av ensamförsörjarhushållen, 54 %, uppgav att de inte
skulle klara av en oväntad utgift
• 11 % av alla föräldrar till 4-åringar har varit rädda för att maten ska ta slut innan de får
pengar till mer mat
• 40 % av de mindre bemedlade familjerna har blivit mobbade eller diskriminerade på grund
av familjens ekonomiska situation
• år 2021 fick 10.5 procent av alla barnfamiljer utkomststöd, siffran motsvarar ca 60 000 barnfamiljer
1) Med oväntad stor utgift avses en utgift på ungefär 1 200 euro
Källor: Rädda Barnen, Statistikcentralen, Centralförbundet för Barnskydd 2021, Kemppi, Hilkka (inkl. arbetsgrupp),
ITLA 2022

Det här utredningsarbetet baserar sig på information om barnfattigdom som vi har
samlat in från akademisk forskning, statistiska uppgifter och övriga rapporter. Dessutom har vi intervjuat 10 personer som arbetar med barnfattigdom. Det var viktigt att
inkludera expertintervjuerna för att få en realistisk inblick i de mindre de bemedlade
familjernas vardag och behov. Intervjuobjekten valdes på en bred skala. I den här rapporten presenterar vi tankar och utvecklingsförslag från bl.a. socialarbetare och personer som arbetar inom barnskyddet, i välgörenhetsorganisationer och församlingar
samt docenter som forskar inom området.
Fattigdom i barnfamiljer är ett aktuellt ämne som diskuteras aktivt på flera olika plan.
Riksdagsledamot Hilkka Kemppis utredningsarbete ”Eroon lapsiperheköyhyydestä.
Kokoava selvitys ja politiikkatoimet”, Mia Tammelins professur gällande barnfattigdom
på Tammerfors Universitet samt ITLA:s nya nätsida “Lapsiperheköyhyys datana” är alla
goda exempel på hur viktigt ämne vi har till hands.

Vad är fattigdom?
I diskussionen kring fattigdom skiljer man mellan absolut och relativ fattigdom. Med
absolut, eller extrem, fattigdom avser man en situation där minimivillkoren för mat,
kläder och bostad inte uppfylls. Enligt den definition som Världsbanken har använt sig
av sedan 1990-talet innebär absolut fattigdom att man lever på mindre än 1,90 amerikanska dollar om dagen. Enligt Världsbanken kommer de att hösten 2022 höja gränsen
till 2,15 dollar per dag, som en följd av stigande inflation och höjda levnadskostnader
(Worldbank.org). Absolut fattigdom förekommer mest i utvecklingsländer.
Med relativ fattigdom avses att en person har så svag ekonomi att hen inte når upp till
den lägsta förväntade levnadsstandard som är allmänt accepterad i det samhälle hen
lever i. Människor som lever i relativ fattigdom måste kämpa för att leva ett normalt liv
och för att kunna delta i samhällets ekonomiska, sociala och kulturella funktioner.
Personen är med andra ord klart missgynnad i förhållande till den övriga befolkningen
och exkluderad från den allmänna livsstilen och levnadsnivån i samhället. När man i industriländer som Finland talar om fattigdom talar man ofta om s.k. relativ fattigdom.
I Finland är gränsen för relativ fattigdom 60 procent av hushållens medelinkomst
(European Anti Poverty Network).
Det går rätt bra för en stor del av finländarna, men trots det finns det tecken på att
ojämlikheterna inom det finländska samhället har vuxit. I intervjuerna beskrevs fattigdom i barnfamiljer som en sådan ekonomisk brist som utgör ett hinder för eller försvårar
förverkligandet av barnets rättigheter och behov. Fattigdom beskrevs även som en livssituation där familjen måste prioritera en nödvändighet framom en annan.
Det är viktigt att ta upp teoretiska begrepp och objektivt mätbar statistik, men för att vi
på bästa möjliga sätt ska kunna förstå hur komplext begreppet fattigdom är och skapa
oss en uppfattning om hur fattigdom ter sig i vardagen är det viktigt att också diskutera
begreppet a posteriori, dvs. genom personliga erfarenheter och upplevelser av fattigdom. Fattigdom handlar inte bara om brist på det materiella, utan man kan också vara
fattig på sociala relationer, nätverk och framtidstro. Därför ger enbart statistik inte en
fullständig bild av situationen, utan de individuella erfarenheterna och upplevelserna av
fattigdom är oerhört viktiga faktorer. I många fall kunde det vara intressantare och mera
givande att höra hur människor definierar sig själva, i stället för att en forskare utifrån
vissa bestämda kriterier avgör vem som är fattig. Vi får inte heller glömma att det finns
personer som inte själva upplever sig som fattiga, trots att de lever i konstant brist på
nödvändigheter.
Vi vågar alltså påstå att upplevelsen av den individuella ekonomiska situationen inte
alltid går att mäta entydigt utgående från fastslagna, objektiva faktorer. Expertintervjuerna gav också stöd för påståendet att fattigdom är ett brett, relativt och komplext
begrepp. För en familj kan det handla om att inte ha mat på bordet eller inte ha råd att
betala för boendet.

Någon annan tampas med snabblån och skulder och en tredje har en relativt bra och
stabil ekonomi, men upplever sig kanske som fattig jämfört med andra i sin omgivning
om hen tex. inte har möjlighet att betala för barnets hobby.
Enligt experterna kan fattigdom alltså se ut på många olika sätt, men den gemensamma nämnaren för alla fattiga familjer är ändå att vardagen går ut på att prioritera
nödvändigheter. Familjens fattigdom avspeglar sig på många sätt i barnens liv. Fattiga
familjers ungdomar upplever bland annat bristande tro på framtiden, känslor av skam,
stress och social exkludering. Andra konsekvenser fattigdom kan ha för familjens barn
är svårigheter med skolgången och brist på mat, hobbyer och vänner. Förutom den
stress det leder till att bekymra sig för hur man ska klara av att betala för mat, kläder,
mediciner och boende är dessutom oron för det oförutsägbara ständigt närvarande.
Den här kontinuerliga stressen blir i längden nedbrytande för alla i familjen. Dessutom
går fattigdom enligt forskning och experternas ord i arv och påverkar därför flera
generationer. Därför är det viktigt att hitta effektiva metoder för att bryta fattigdomsspiraler i ett så tidigt skede som möjligt. Forskarna påpekar också att det är viktigt att
vi skiljer på kort- och långvarig fattigdom då vi diskuterar fattigdom, eftersom de kräver
olika politiska åtgärder.

Att leva i fattigdom kan till exempel betyda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att man har otillräckliga nätverk
att man känner att man inte har makt att själv fatta beslut som påverkar den egna vardagen
att man inte har tillräckligt med information om de tjänster och stöd som man har rätt till
att man har problem med att tillgodose familjens grundläggande behov och tillgång till
lämplig bostad, hälsovård och utbildning
att man går hungrig och/eller inte har råd att äta en varierad kost
att man inte har råd med nya kläder
att man inte har råd att åka kollektivt, gå till tandläkare eller köpa mediciner
att man inte kan betala oförutsedda utgifter
att man inte har råd att ha hobbyer och delta i fritidsaktiviteter
att man blir diskriminerad och exkluderad
att man skäms för sin situation och känner sig ensam
Källa: European Anti Poverty Network 2017

Vad orsakar fattigdom?
För att kunna bryta fattigdomsspiralen och ändra på förhållandena är det viktigt att
identifiera de strukturer som upprätthåller barnfattigdom.
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BILD 1: Kretslopp som upprätthåller barnfattigdom (Centralförbundet för Barnskydd)

När man inom forskningen diskuterar orsakerna till fattigdom kan man tydligt urskilja
vissa gemensamma nämnare, däribland låg utbildningsnivå och bristande livsförmågor.
Såsom redan tidigare nämndes går fattigdom i många fall i arv från en generation till
följande, och det är ofta fråga om inlärda, men omedvetna beteenden och mönster
som är svåra att bryta. Hanna Heinonen, verksamhetsledare på Centralförbundet för
Barnskydd, påpekar att av de ungdomar som lyfter utkomststöd har 75 % en förälder
som har lyft samma stöd.

Det verkar finnas ett klart samband mellan fattigdom och nedanstående
faktorer:
• permitteringar, uppsägningar, affärssvårigheter
• försenade eller avslagna stöd eller bidrag, som t.ex. utkomststöd, bostadsstöd och/
eller underhållsstöd
• oväntade utgifter inom familjen
• svårigheter att hantera familjens ekonomi eller en livsstil som överskrider budgeten,
snabblån (i huvudstadsregionen är de höga bostadspriserna ett problem)
• press på att uppnå framgång och rikedom, strävan efter samma livsstil som andra
familjer
• arbetslöshet, brist på utbildning och framtidstro, känsla av hopplöshet och ensamhet
• inlärda beteendemönster och modeller som går i arv från generation till generation
• bristande livshantering
• särskilda behov hos barnet eller någon annan familjemedlem (specialbehov, sjukdom,
specialkost, behov av hjälpmedel etc.)
• mentala och fysiska hälsoproblem, utmattning, missbruk
• ensamstående föräldrar. Barn som växer upp i familjer med en ensamstående förälder
löper tre gånger större risk för barnfattigdom än de barn som växer upp med föräldrar
som bor tillsammans
(European Anti Poverty Network, Salonen 2012, YLE 2019, intervjuerna)

På vilket sätt kan vi motarbeta barnfattigdom?
Riksdagsledamoten Hilkka Kemppi överlämnade 17.9.2021 en omfattande utredning
om barnfattigdom till finansminister Annika Saarikko. Utredningen “Eroon lapsiperheköyhyydestä vuoteen 2030 mennessä” presenterar 20 konkreta åtgärder med hjälp av
vilka vi kunde göra oss av med barnfattigdom innan år 2030.

1. Utveckling och förändring av kommunernas
verksamhetskultur med hjälp av informationsoch välfärdsinvesteringar
2. Upprättning av familjecenter i alla Finlands
kommuner
3. Uppdatering av mödra- och barnrådgivningen
så att verksamheten motsvarar 2020-talet
4. Tidiga åtgärder vid fall av förlossningsdepression
5. Utveckling av en öppen diskussionskultur
6. Stöd för barnskyddsklienter

7. Stöd för inlärning
8. Nolltolerans mot mobbning
9. Åtgärder och interventioner för att bryta utslagningsspiralen

16. Kostnadsdisciplin gällande
transportkostnader mha
familjeavdrag för trafik samt
stöd av distansundervisning
(subtraktion)
17. Kontroll över levnadskostnader mha Finlandssmodellen
för hobbyverksamhet samt
familjernas sote -betalningstak
18. Ekonomikunskap för att
minimera skulder samt skuldspiraler
19. Socialskyddsreformens
riktning mot en prövning av
basinkomst
20. Tillgodoräkning av studielån samt utveckling av studielivet för studerande med
familj

10. Utveckling och ökning av utbildning gällande
emotionella färdigheter och traumakompetens

11. Trygghet i form av familjeledigheter under barnets första levnadsår
12. Stöd av arbetsvälbefinnande - ökad flexibilitet kring arbetstider
13. Identifiering av barn med två hem - flexibilitet kring skilsmässofamiljers stöd
14. Fungerande deltidsarbetsmarknad samt ökat skydd mot uppsägning
15. Utbildning för invandrar-mödrar och stöd för barn med mångkulturell bakgrund

Centralförbundet för barnskydd har också presenterat politiska rekommendationer på
åtgärder som ska förhindra barnfattigdom:
1. Barnbidragen borde ses över och summorna ökas till en rimlig nivå – utvecklingen har
stannat upp och släpar nu efter den övriga löne- och prisutvecklingen i samhället
2. Grundtrygghetsreformen/reformen av den sociala tryggheten borde bekämpa barnfattigdom
3. Familjernas levnadsförhållanden borde förbättras med hjälp av rimliga bostadspriser
4. Kvaliteten på utbildning och småbarnsfostran borde övervakas, trots att kommunerna
lever under ekonomisk press
5. Hobbysedlarna borde tas i bruk med snabbare tidtabell
Förutom att utveckla samhällets strukturer i en för barnfamiljerna gynnsam riktning
skulle det vara av yttersta vikt att man kunde erbjuda familjerna stöd i ett tidigt skede och
att man satsade på förebyggande arbete. För att föräldrarna i familjerna ska ha resurser
att orka med vardagen är det av central betydelse att de får stöd. Forskning visar att förebyggande arbete och tidigt stöd är de mest effektiva sätten att ta itu med utanförskap
och fattigdom. Det här är också helt i linje med det som kom fram under expertintervjuerna. Med hjälp av tidigt stöd kan man påverka flera faktorer för hälsa och välbefinnande,
såsom livsstil, miljö och tjänsternas funktion och tillgänglighet (Kemppi 2021).

Brödköerna i Finland:
Mathjälpen till barnfamiljer lättar på en del av familjernas ekonomiska börda och idag ser
man mathjälp som ett naturligt komplement till andra former av stöd. I den världssituation vi befinner oss i idag kvarstår behovet av brödköer. Det är inte bara människor som
lever på utkomststöd som är tvungna att stå i brödkö, utan idag köar även människor
som är i arbetslivet efter mathjälp. Numera ser man också allt fler unga, studeranden
och barnfamiljer i köerna. Det är många som ser sig tvungna att vända sig till mathjälp
och brödköer, eftersom de understöd som samhället erbjuder eller de egna inkomsterna
inte räcker till för att leva. I mindre bemedlade barnfamiljer råder en konstant stress kring
hur maten ska räcka till. Mathjälp är otroligt välkommet och behovet är stort, men det
skulle vara bättre om hjälpen kunde ordnas på ett mera långvarigt och säkert sätt, så att
familjerna inte varje dag behövde bekymra sig över om det finns mat på bordet, eller välja
mellan antingen varma måltider eller nya skor till barnet.
Mathjälpsverksamheten står på osäker grund, då den idag grundar sig på matsvinn.
Mängden matsvinn igen har minskat i hög grad, vilket gör situationen utmanande och
därför måste en förändring ske (YLE 2020). Enligt Marja Palkonen från Ruokapankki har
det funnits dagar då matkassen bara har innehållit ett paket korv och en chokladplatta.
Ingen vet exakt hur många människor som är beroende av mathjälp eller hur många som
erbjuder det. Enligt Reetta Nick, projektchef på Ruoka-apu.fi, står kring 200 000 personer
i Finland i brödköerna (YLE 2022). Röda Korset har med hjälp av en enkätundersökning

gjort en utredning över hur effektiv mathjälpen är. Undersökningen visade att det är
en brokig skara som söker hjälp. Mathjälpen är egentligen avsedd endast för tillfälligt
bruk, men av undersökningen kom det också fram att behovet av mathjälp ofta pågår
i flera år. Enligt majoriteten av respondenterna skulle de inte klara sig utan mathjälpen
(Rödakorset 2022).
Den världsekonomiska situationen förutspås leda till ökade konsumentpriser, vilket i
sin tur kommer att bidra till ett stigande antal barnfamiljer som löper risk för fattigdom och en ökad ojämlikhet gällande rätt till mat (Hiilamo A, Mukkila S, Mäkinen L
m.fl. 2022.). Redan i slutet av förra året ledde de höjda energipriserna till dyrare mat.
Rysslands anfall mot Ukraina gjorde situationen ännu värre än man hade beräknat.
Forskningsinstitutet PTT varnar för att Finland i år kommer att se den största prishöjningen på mat under sin tid som medlem i EU, det vill säga på över 25 år. En fortsatt
höjning av matpriserna och andra levnadskostnader innebär att polariseringen av
välmående och hälsa kommer att öka ytterligare.

Vad kan vi ta med oss från expertintervjuerna?
Expertintervjuerna gav oss en realistisk inblick i såväl de strukturella utmaningarna som
i problemen och bekymren på gräsrotsnivå. Med hjälp av intervjuerna kunde vi framför
allt belysa olika förhållningssätt till och perspektiv på det här svåra och mångfacetterade
ämnet. Intervjuobjekten framförde ett brett spektrum av åsikter, tankar, erfarenheter
och förslag, men nedanstående strukturella problem och utmaningar återkom gång på
gång under diskussionerna.
Experterna underströk för det första att trygghetsförmånerna helt enkelt inte står i
proportion till de utgifter familjerna har idag. En av de viktigaste åtgärderna skulle därför
enligt experterna vara att höja på grundskyddet.
För det andra är det problematiskt att vårt bidragssystem inte uppmuntrar till arbete.
Det finns situationer där det helt enkelt är ekonomiskt mer lönsamt att lyfta stöd än
att arbeta. Risken att hamna i byråkratiska fällor leder till rädsla för att ta emot arbete,
då det kan leda till sänkta inkomster eller till att det blir långa avbrott i utbetalningarna
av stöd. I de här situationerna glömmer man bort hur viktigt det är att alla får en möjlighet att vara en del av ett större sammanhang, bidra till samhället och ha egna rutiner
i vardagen. Arbetsmarknaden är ytterst oflexibel, trots att vi vet att en högre sysselsättningsgrad och ett fungerande arbets- och näringsliv utgör grunden för en hållbar samhällsekonomi. Många mindre bemedlade råkar i en ekonomisk fälla som de har svårt att
ta sig upp från. Därför borde både socialskyddet och arbetsmarknaden utvecklas till ett
stimulerande system som i högre grad tar hänsyn till individuella behov och utmaningar.
Den tredje strukturella utmaningen är att tjänsterna för mindre bemedlande barnfamiljer är alltför byråkratiska och splittrade; för att få hjälp måste man proaktivt springa från
”lucka till lucka”, stå ut med långa väntetider och klara av att navigera i den byråkratiska
djungeln. I en svår och otrygg livssituation kan det här kännas alltför utmanande, till och
med nedbrytande. Dessutom kräver det både mod och ödmjukhet att besöka socialbyrån eller ansöka om hjälp.
För att hjälpa utsatta barnfamiljer skulle vi med andra ord behöva förebyggande tjänster, möjlighet till sakkunnigt och tidigt stöd, enklare byråkrati och ansökningsprocesser
och ett smidigare tillträde till arbetsmarknaden. Avsaknaden av ovanstående belastar i
nuläget de utsatta barnfamiljernas vardag, som redan i sig är mycket besvärlig till följd
av ekonomiska, psykiska och hälsorelaterade problem. Under diskussionerna med experterna tangerade vi också kreditprickar och skuldsanering och funderade på hur man
bättre kunde hantera de här situationerna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
det skulle behövas en integrering av social- och hälsovårdspolitik, sysselsättningspolitik,
ekonomisk politik och bostads- och undervisningspolitik.
Så som vårt samhälle ser ut just nu har individen endast små möjligheter att påverka.

I en ideal situation skulle ekonomiskt utsatta familjer ha en egen stödperson som
kunde vägleda dem och hjälpa dem att t.ex. bygga upp en stadig ekonomi och därmed
en tryggare vardag. Utöver det här behöver familjerna också stöd med att utveckla
livsförmågor, skapa rutiner och på det sättet få en känsla av en ljusare framtid.
De strukturella ingreppen är synnerligen viktiga, med det finns också en hel del utvecklingsmöjligheter på gräsrotsnivå. Det skulle behövas ett ökat fokus på barn som lever
i fattigdom och en kraftig satsning på förebyggande arbete. Något som också talar
för tidigt stöd/lågtröskelverksamhet är faktumet att de första 1 000 dagarna av ett
barns liv är barnets mest formbara period, då de kognitiva och interaktiva förmågorna under den här tiden utvecklas i snabb takt. Ekonomisk oro påverkar hela familjen,
men forskning visar att barndomsfattigdom är mest skadlig för barn i åldrarna 0–2 år
(Centralförbundet för Barnskydd 2021). Det finns ett tydligt behov av nödvändigheter
som mat och kläder, men under intervjuerna talade experterna också om hobby- och
semesterverksamhet. Enligt intervjupersonerna skulle det vara ytterst viktigt att familjerna fick förebyggande hjälp i ett så tidigt skede som möjligt, redan långt innan de blir
beroende av utkomststöd.

Sammanfattning och förslag
Vilka konkreta åtgärder kunde man förverkliga på gräsrotsnivå för att bygga en ljusare
framtid för fler barn och unga? Eftersom fattigdom överförs från en generation till nästa krävs det ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att ingripa i fattigdomsspiralen vid rätt
tidpunkt - i ett så tidigt skede som möjligt. Ett tidigt stöd och lättillgängliga tjänster är
en central del av lösningen. I en livssituation som präglas av skam och utsiktslöshet är
all form av hjälp och stöd både nödvändig och välkommen, men när det gäller stöden
finns det en särskild efterfrågan på kontinuitet, så att familjerna inte ständigt ska behöva oroa sig för framtiden.
I intervjuerna framstod att konkreta stödformer i form av mat och andra nödvändigheter är väldigt uppskattade. Ett intressant tema som diskuterades ivrigt var viktigheten av grundläggande kunskaper i ekonomihantering. Många familjer saknar
kunnande i att estimera utkomster och inkomster, vilket leder till att livshanteringen
blir omöjlig.
Hobby- och semesterverksamhet var även ett återkommande diskussionsämne. Hobbyn medför glädje, rutiner och en social dimension i barnets liv. Dessutom förebygger
hobbyn marginalisering och utanförskap. En semester som stöds kan däremot vara
avgörande för en mindre bemedlad familj. Semestertiden är ofta en påfrestande period
för hela familjen. Matkostnaderna stiger iom att daghems - eller skolluncherna saknas,
det finns inte möjligheter att åka på semester eller nödvändigtvis inte göra någonting
alls.

En del av experterna lyfte fram viktigheten av familjernas subjektiva erfarenheter och
upplevelser kring fattigdom. Enligt experterna måste familjerna bli sedda, hörda och
bekräftade för att en bättre framtid skall kunna byggas. Vi bör alltså fråga familjerna om
vilka behov som finns och utveckla processer och lösningar tillsammans med målgruppen. I korthet efterfrågas ändamålsenligt och inkluderande arbete varigenom familjernas behov, tankar och funderingar skulle komma fram.
Slutligen framstod föräldrarnas sysselsättning som ett utvecklingsområde. Föräldrarnas sysselsättningen och försök att ta sig ut i arbetslivet distraheras ofta på grund av
svårigheterna att arrangera barnomsorg, särskilt under småbarnsåldern. Sysselsättningen kunde förbättras genom mer flexibla dagvårdsmöjligheter, utveckling av barnens
morgon- och eftermiddagsaktiviteter samt med hemtjänster för barnfamiljer. På gräsrotsnivå kunde detta arrangeras t.ex. genom att familjen skulle ha en stödperson som
kunde avlasta med hem, barn och vardagssysslor.

Källa: Venner / Intervjuer

Infografen nedan framställer 8 olika åtgärder som framstått i samband med expertintervjuerna.
Åtgärder

Exempel

Omnämnanden (n=10)

Procentandel

Kontinuerligt stöd i vardagen

Mathjälp, kläder och andra nödvändigheter

10

100%

Akut, snabbt krisstöd

Mathjälp, kläder och andra nödvändigheter vid krissituationer

10

100%

Tidig identifiering av ekonomiskt
utsatta familjer som är i behov av
stöd

Lågtröskelstöd, förebyggande arbete, egen stödperson/handledare

9

90%

Ekonomicoaching/rådgivning till
vuxna och unga

Grundkunskaper i ekonomihantering för att kunna utveckla en
fungerande vardag

6

60%

Kontinuerligt stöd för barnens
hobbyverksamhet

Finansiering av hobbyverksamhet för barn i mindre bemedlade
familjer

7

70%

Lyssna på de ekonomiskt utsatta
familjernas röst

Inkluderande arbete genom utredningar, forum, reportage, intervjuer,
artiklar

3

30%

Semesterverksamhet

Stöd för familjer som lever under
pressade ekonomiska förhållanden
och inte har möjlighet att unna sig
semester

2

20%

Hjälp av en stödperson som kunde
avlasta med hem, barnskötsel samt
vardagssysslor

7

70%

Föräldrarnas sysselsättning

Fattigdom i barnfamiljer är ett mångfacetterat fenomen. Det här utredningsarbetet har
påvisat att fattigdom speglar sig på många sätt i barnens liv, trots att barn borde få vara
bara barn. Alla barn har inte samma grundläggande utgångspunkter, och det här tar
sig uttryck på flera olika sätt. Barnen ska inte behöva oroa sig för varken vardagen eller
framtiden, och de ska inte heller behöva bli självständiga i förtid. Många barn från familjer med svag ekonomi har en svag tro på sin egen framtid och sina möjligheter. Därför
är det ytterst viktigt att stöda och hjälpa barnen i ett tidigt skede, så att de får hopp och
tro på en ljus och stabil vardag i framtiden. Grunden till välfärd skapas under barndomen.
Det skulle vara viktigt att låta deras röst höras som lever under ekonomisk press, för att
beslutsfattarna ska kunna fatta ändamålsenliga beslut och för att bemöta de utsatta
familjernas behov på bästa möjliga sätt. När beslut fattas får man inte glömma de viktigaste rösterna – barnens röster.
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