Tidningen om barns rättigheter

Tema: Aga
✱ Vuxnas våld mot barn ökar
✱ Emilia, 22, blev slagen hemma
✱ Libanon – Rädda Barnen utbildar lärarna

Det tysta

våldet

– de allra minsta barnen mest utsatta
Sista ordet: inger ashing

Krönikan: lena feuk
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Metoderna förändras. Skadorna är desamma.
Varje dag får många barn och ungdomar i Sverige känna av nätets baksidor. Nätmobbning är ett växande problem, och en del lägger ut bilder
på sig själva och sina kamrater som de senare får ångra. Vi tycker att det
har blivit dags att göra något åt saken.
Det är därför If stödjer Rädda Barnens projekt Private Property. Det innebär bland annat att vi anordnar seminarier och föreläsningar över hela
landet för elever, lärare och föräldrar. Vår ambition är att hjälpa de som
växer upp att bli bättre på att ta vara på sig själva och varandra på nätet.
Läs mer på raddabarnen.se/privateproperty

Lugn, vi hjälper dig.

If-090999

Du som är medlem eller månadsgivare i Rädda Barnen får 15 % rabatt
på alla våra hemförsäkringar. Vill du veta mer? Ring 0771-655 655.
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12 Stress – en orsak till misshandel
Varför slår föräldrar sina barn? Hög stress och minskat socialt stöd är
två orsaker. Det visar Tidningen Barns enkät bland föräldrar.
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Vuxnas våld mot barn har ökat under 2000-talet. Värst utsatta är de
allra minsta barnen – de som har svårt att föra sin egen talan.

I en ny bok berättar schlagerstjärnan om sin uppväxt i en missbrukarfamilj där våldet var vardag: ”Jag kände mig helt maktlös”.

22 Polisen missar barnen

Barn som bevittnar våld glöms ofta bort av polisen. Det visar en ny
rapport från Rädda Barnen. Nu vill politikerna ändra lagstiftningen.
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Det säger småbarnsmammorna Tijen O´Reilly och Helen Byrne i London. De är emot ett agaförbud: ”Staten ska inte lägga sig i uppfostran”.

Libanon är ett samhälle präglat av våld och konflikter. Rädda Barnen
arbetar med lärare och elever för att bryta våldsspiralen.

I år är det 30 år sedan Sverige som första land i världen införde ett
förbud mot aga. Men i 170 länder är det fortfarande fullt lagligt.

38
Unga bakom galler
Trånga, smutsiga celler. Våld och sexuella övergrepp. Det är vardagen för
unga interner i Pakistan. Rädda Barnen jobbar för bättre villkor.
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Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen lite barnvänligare
SAS stöttar vår stora kampanj Rewrite the Future
– så att barn i konfliktområden kan gå i skolan.

IKEA är engagerad i flera projekt med Rädda Barnen.
Ett exempel är Föräldratelefonen dit man kan
vända sig med frågor om barn och föräldraskap.

Santa Maria hjälper utsatta barn
i Colombia till en bättre utbildning.

Swedbank samverkar kring vårt arbete
mot mobbning i de baltiska länderna.

Med stöd från If genomför vi
Private Property, en landsomfattande
satsning kring ungas utsatthet på nätet.

Via humanfonden som förvaltas av Banco, stödjer
fondsparare Rädda Barnens arbete med att ge barn
i krigs- och katastrofländer tillgång till utbildning.

Pengarna från Postkodlotteriet har varit med
och delfinansierat en stor mängd projekt.
De viktigaste arbetsområden är att se till
att alla barn får gå i skolan och att inga barn
ska behöva utsättas för våld.

Vill du också samarbeta med Rädda Barnen?
Ring Jonas Olsson på tel 08-698 91 36
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I

år firar lagen mot aga 30 år i Sverige. Det uppmärksammar vi med ett helt
nummer om våld mot barn.
Emilia, 22, utsattes för misshandel under hela sin uppväxt. Själv trodde
hon att knuffarna och örfilarna i ansiktet var något normalt. Hon
trodde att det var hennes eget fel. Det tog lång tid innan hon
förstod att hon faktiskt var utsatt för regelrätta övergrepp.
– Ensamheten och tystnaden som jag levde med i så många
år var otroligt jobbig säger hon.

Hennes erfarenheter visar att vi måste fortsätta kämpa. Trots
att Sverige placerar sig i en klass för sig om man jämför statistiken
för barnmisshandel med resten av västvärldens länder så finns det
fortfarande barn i vårt land som möter ett helvete varje dag.
Och en nationell kartläggning visar att föräldrars våld mot
barn har ökat under 2000-talet. Värst utsatta är de allra minsta.
Andelen barn under ett år som misshandlas har femdubblats
under det senaste årtiondet.
Femdubblats! Vad beror det på?
När tidningen Barn gjorde

en enkät bland småbarnsföräldrar i Umeå var det många som refererade till
ökad social och ekonomisk stress.
När hjulen snurrar allt snabbare och prestationskraven ökar blir barnen ett störningsmoment.
Samtidigt blir stödstrukturerna allt sämre. Vi
lever i en prestationsbaserad, självförsörjande
kultur där det är en utmaning att våga be om
hjälp. Det är skämmigt att erkänna att man inte
riktigt orkar med.

Men vem har inte

upplevt att det kan vara tungt,
klockan tre på natten ensam med ett spädbarn
som inte vill sluta skrika?
Det är då det behövs stödstrukturer. Avlasting. Andra människor.
Nyckeln till det fortsatta arbetet mot våldet
måste vara att uppmärksamma föräldrars såväl
som barns behov.
Vi har alla ett ansvar att våga se. Barnen. Och varandra.

Medverkande i detta nummer
Annika Rydman, 45, är frilansjournalist och Dagens Nyheters
medarbetare i Umeå. I det här
numret av Barn har hon skrivit
om barnmisshandel.
– Det här var inga lätta
artiklar att skriva. Men intervjupersonernas djupa engagemang och vetskapen om hur
viktigt det är att sprida kunskap
i ämnet, blev en stark drivkraft
för mig i arbetet.

Karl Melander, 51, är frilansfotograf. I detta nummer av
Barn har han fotograferat barn i
skolan i Libanon.
– När vi besökte dem i deras
klassrum så såg jag rädda
blickar mot lärarna och små
kroppar beredda, inte busiga,
inte avslappnade utan vakande.
– Barnen visade stort mod
när de vågade berätta om det
som händer när läraren stängt
dörren.
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ENKÄT/ Rädda Barnen har en egen Beredskapsstyrka. I den ingår personer som på
kort varsel kan skickas ut för att hjälpa till i krig och naturkatastrofer. Tidningen Barn
frågade några av dem: hur såg ditt senaste uppdrag ut?

Soumahoro Gbato, Abidjan,
Elfenbenskusten:
– Jag arbetade i sex månader i ett
flyktingläger i östra Kamerun. Jag
utbildade personalen i att identifiera
och stötta de mest utsatta barnen.
Jag organiserade även barn och vuxna
flyktingar i kommittéer, som ska
uppmärksamma barnens situation.
Nu finns det 90 kommittéer och 40
barnklubbar i lägren.

Erika Löfgren, Stockholm:
– Jag var tre månader i Elfenbenskusten för att ta fram en plan för
hur Rädda Barnen ska arbeta om en
konflikt eller naturkatastrof bryter ut.
Jag har bland annat pratat med ett
hundratal barn om deras erfarenheter
av kriser, och om vad de tycker vuxna
kan göra för att minska rädslan bland
barnen när konflikter bryter ut.

Per Sönnerby, Göteborg:
– Under tre månader var jag stationerad i Dadaab i Kenya som drabbats
av översvämningar. Jag utbildade
flyktingledarna i lägren i demokrati
och mänskliga rättigheter. Tanken var
att ge dem redskap för att de själva
ska kunna ställa krav på drägliga
levnadsförhållanden. Totalt tränade
jag ett hundratal personer.

Birgitta Gälldin Åberg, Stockholm:
– Jag var nyligen i Jerusalem för att
utbilda organisationer på plats i FN:s
konvention om barnets rättigheter.
Jag tittade även på vilket psykologiskt
stöd de palestinska barn som sitter i
israeliska fängelser behöver. Jag stöttade också Rädda Barnens personal
som arbetar under extremt svåra
förhållanden i Gaza.

Finanskrisen drabbar barn
foto: Tomas Bergqvist

I tre av fyra kommuner pågår
ekonomiska nedskärningar i
skolan. Det visar en ny rapport
från Lärarnas Riksförbund.
Sedan årsskiftet har knappt
380 kommunalanställda lärare
sagts upp. Ytterligare 665 har
varslats. I mer än hälften av kommunerna leder besparningarna
till större skolklasser.
– Det är en risk att den ekonomiska krisen kommer att leda till

sämre kvalitet inom den svenska
skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Barnombudsmannen, BO,
Fredrik Malmberg är även han
oroad över hur den ekonomiska
krisen drabbar barnen.
– I besparingstider är det
viktigare med ett tydligt barnperspektiv i samband med budgetarbetet. De mest utsatta grupperna
riskerar annars att drabbas. ■

Rösta fram din hjälte!
Under våren har lokalföreningar runt om i landet nominerat kandidater till priset som Rädda

Barnens lokala hjälte. Har du fortfarande inte röstat finns möjligheten fortfarande kvar.
Gå in på www.rb.se
Vinnaren koras på Rädda Barnens medlemsdag på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby den 13 juni.

Under sitt ordförandeskap i EU kommer

FOTO: Mats Tiborn

foto: MALIN EKERSTEDT
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Socialminister
lovar vara aktiv
den svenska regeringen att verka för att medlemsländerna fattar beslut om en gemensam
barnrättsstrategi.
Det lovade socialminister Göran Hägglund när
han besökte Rädda Barnen i mars.
– Vi kommer att vara väldigt aktiva. Sverige har
ett gott rykte när det gäller barns rättigheter. ■

Hallå Mikaela
Wikström, 22!
Du har, som en av dem yngsta någonsin,
valts till ordförande i lokalföreningen i
Nacka. Hur känns det?
– Jättebra och spännande. Jag har aldrig tidigare
varit ordförande, så det är en utmaning för mig.
Vilka frågor kommer du att engagera dig i?
– Jag vill först fokusera på vårt interna strategiska
arbete. Vad vill vi göra? Vad är vi bra på? Vad har
vi för mål? Sedan vill jag även titta på hur vi kan
bli bättre på att påverka våra lokala politiker - det
är viktigt för att få till stånd permanenta förändringar för barnen i min kommun. Lokalföreningen
driver sedan tidigare ”Tjejverkstan”, en träffpunkt
för tjejer mellan 16 och 19 år. Det projektet vill jag
fortsätta att utveckla.
Varför har du valt att engagera dig just i Rädda
Barnen?
–Jag har varit aktiv sedan 2002 då jag följde med
en kompis på en träff. Sedan dess är jag fast, det
känns som rätt plats för mig! Rädda Barnen driver
helt enkelt mina hjärtefrågor, som till exempel
ungas rätt till verkligt inflytande och kampen mot
åldersdiskriminering. ■
Barn 2/2009

foto: JOHANNA SCHUSTER

FOTO: Rädda Barnen

I Etiopien har en ny lag
antagits som ger myndigheterna rätt att ytterligare reglera
enskilda organisationers verksamhet i landet. Det är numera
olagligt att till exempel arbeta
för barns, kvinnors och funktionshindrades rättigheter.
– Det är ännu för tidigt att
säga hur Rädda Barnens verksamhet i landet kommer att
påverkas, säger Svante Sandberg, chef för Rädda Barnens
internationella program.
– Men vi är förstås oroliga
för att våra lokala samarbetspartners kommer att få
problem. ■

så många barn i Sverige lever i fattigdom. Mest utsatta är barn med utländsk bakgrund som bor tillsammans
med en ensamstående förälder. Det visar Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport.
Beställ rapporten på www.rb.se/bokhandel ■

illustration: Spoon Publishing

Ny lag oroar

11,9 procent…

– Nu förstår jag att Rädda Barnen arbetar för en långsiktig
förändring, säger Anny Savonen, IKEA.

Fältresa till Albanien

Visste du att…

Varje år erbjuder Rädda Barnen sina företagspartner en
möjlighet att se hur organisationen arbetar i fält. I år gick
resan till Albanien.
– För oss är det viktigt att skapa en ökad förståelse hos
företagen och därmed ett djupare engagemang för vår verksamhet, säger Jonas Olsson, Rädda Barnen.
Representanter för IKEA, Banco fonder och E.on deltog i
resan. Bland annat besökte de skolor, lekskolor och drop in
center för gatubarn.
– Tidigare visste jag inte så mycket om Rädda Barnen, nu
vet jag vilket äkta engagemang det finns, säger Anny Savonen, IKEA. ■

Charlotte Petri Gornitzka

knep tiondeplatsen på årets
lista över viktiga svenskar
i världen. Hon var tidigare
generalsekreterare för svenska
Rädda Barnen innan hon blev
generalsekreterare för Rädda
Barnens internationella allians.
Listan är framtagen av Sidas
tidning Omvärlden. ■

Rädda Barnen i Göteborg
startar nu en medlemspool
för medlemmar som vill vara
aktiva men saknar tid eller
möjlighet att engagera sig
regelbundet.
– Är man med i poolen finns
inga krav på hur mycket man
ska ställa upp, utan vi frågar
när vi behöver hjälp att ordna
olika aktiviteter, säger Johanna
Karlsson, Rädda Barnen.
Hittills är 22 personer
anmälda till poolen.
– Det här är ett bra sätt att
få andra än de som vanligtvis
är aktiva att engagera sig.
Vill du veta mer? Mejla
johanna.karlsson@rb.se ■

Barn 2/2009

foto: Pernilla Norström

Pool för fler
aktiva

Många
unga
rymmer

Var tionde gymnasieelev har någon gång rymt eller
kastats ut från sitt hem. Fjorton procent är under tolv
år när de lämnar hemmet första gången. Det visar en ny
studie från Rädda Barnen.
Den vanligaste anledningen till att barn rymmer är att
det förekommer fysiskt eller psykiskt våld i hemmet.
– De känner sig tvingade att lämna hemmet för att
de inte känner sig accepterade, säger Anna Frenning,
ansvarig för projektet på Rädda Barnen.
Flickor rymmer oftare än pojkar. En förklaring tros vara
att fler flickor mår dåligt psykiskt.
Läs studien ”Tillfälligt uppbrott” på www.rb.se/bokhandel ■

Seline, Amalia och Omar, 16 var med på mötet
med FN:s barnrättskommitté

Seline på FN-möte
I februari var Seline Gavell, 15, på FN-möte i Genève. Där

fick hon och kamraterna Amalia Aspelund, 16, och Omar
Akkache, 16, träffa FN:s barnrättskommitté och berätta om
hur barn i Sverige har det.
– Vi berättade att många inte känner till Barnkonventionen. Vårt förslag var att man ska lära sig om den i skolan. Jag
pratade också om att barn som bor i familjehem ska få vara
där en längre tid. ■
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Ali Natik, 16, Burak Dirmik, 16, Joakim Vitrera
Fernandez, 15, och Allan Matty, 15 från Rågsvedsskolan träffade Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Xxxxxxxxx

”Det är genom er vi får kunskap”
Kunnig, modig och hoppingivande.
Det var barnens kravprofil för Rädda Barnens nya generalsekretare.
– Hon är klart godkänd, säger Ali Nitak,
16, som precis träffat Elisabeth Dahlin.
Förra året sökte Rädda Barnen efter en ny generalsekreterare. Åttondeklassarna på Rågsvedsskolan i
Stockholm var med och formulerade kravprofilen.
– För oss var det särskilt viktigt att en generalsekreterare är ute bland barnen, pratar med oss och
verkligen försöker förstå hur vi har det, säger Burak
Dimrik, 16.
I mars träffade han och tre kompisar personen
som fick tjänsten, Elisabeth Dahlin, då hon besökte
deras skola. Mötet inleddes med att hon berättade
lite om sig själv. Sedan fick ungdomarna chans att
ställa frågor.

8

– Är du ute bland barn, eller sitter du mest på
kontor? undrade Burak.
Elisabeth Dahlin förklarade att hon ofta träffar och
pratar med barn när hon är ute och reser.
– Man måste vara med i ungas verklighet för att
själv kunna uträtta något vettigt, sa hon.
– Det är ju genom er som vi får kunskap.
Åttondeklassarna från Rågsved hade även önskat
att den blivande generalsekreteraren skulle vara glad
och aktiv, ”någon som ger barnen hopp om att de har
möjligheter i livet och kan lyckas”.
Ali Natik, 16, passade därför på att fråga om
Rädda Barnen bygger skolor ute i världen.
– För utbildning är ju ändå väldigt bra, den ger ju
faktiskt hopp till barnen, sa han.
– Vi bygger, särskilt i länder som drabbats av krig
och konflikt, försäkrade Elisabeth.

Joakim Vitrera Fernandez, 15, undrade också, om
hon som sett så mycket, fortfarande har samma
hopp som när hon började sitt arbete på Rädda
Barnen i september förra året.
– Det kan förstås vara nedslående att se hur
barn blir utnyttjade på olika sätt, eller hur de blir
drabbade av vuxnas krig, svarade Elisabeth.
Fast när hon sett hur Rädda Barnens arbete
faktiskt bidragit till förbättringar blir hon glad.
– Då kan jag känna, YES, det går att förändra.
Efter mötet gav killarna Rädda Barnens nya
generalsekreterare väl godkänt.
– Hon gör det inte bara för pengarna. Det känns
att hon jobbar med sitt hjärta, sa Ali.
Joakim höll med.
– Hon har mod. Hon vågar säga vad hon tycker
om hur barn har det. Det är jätteviktigt om det ska
bli någon förändring. ■
Barn 2/2009

Svåra minnen för Gazas barn
TEXT och FOTO: paul hansen

Det är fyra månader sedan kriget i Gaza upphörde.
Redan före kriget var regionen utarmad och plågad – idag är Gaza
ett fullständigt sönderslaget samhälle. Det är ont om mat och vatten,
elförsörjningen fungerar sporadiskt och avloppen är trasiga. Skolor,
vård och service fungerar inte. Tusentals familjers hem och skolor har
bombats sönder. Många har förlorat familjemedlemmar och vänner.
Barnen kämpar nu med att bearbeta sina trauman. Hur förstår man det
som hänt?
Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen besökte Gaza och frågade
barnen om deras erfarenheter och tankar kring konflikten.
– Jag slogs av hur kriget bidragit till att radikalisera ännu en generation av palestinska barn, säger han.
Mahda El Batesh, 12 år
”De sprängde vårt hus. Jag var
jätterädd när judarna bombade och
det smällde. Allt vi hade förstördes.
Kläder, möbler. Jag hade ett skåp i
mitt rum med alla mina kläder och
saker. Jag hade sparat leksaksbilar
till mina små bröder som de skulle
få. Nu är allt borta.”
“Jag vet inte riktigt varför det
var krig, men far och mor säger att
det var för att de (israelerna) ville
stoppa motståndet.”
”Vi kanske kan bli vänner någon
gång om det blir fred. In shallah (om
gud vill).”

Sharif Mohammad Khader, 12 år
”De förstörde min familjs hus helt. Sprängde det. Två av mina kusiner dödade de. De sköt jätte många granater. Före anfallet hade jag allt; kläder,
leksaker, en cykel och en fotboll. Nu är allt borta.”
”Kriget beror på att palestinier först skjuter raketer och israelerna skjuter
tillbaka. De vill få slut på raketerna och slå ner motståndet.”
”Vi kan inte bli vänner, när de fortsätter döda oss och förstöra hus. De
måste öppna gränsen, för att de ska bli fred. Vi måste få arbeta och ha ett
riktigt liv”.

Harthem Khadet, 10 år
”Vi sov, de bombade oss mitt i natten, först bomber runt huset. Jag var
väldigt rädd. Sedan kom soldaterna
in i huset och förhörde oss. Sedan
förstörde de vårt hus. Jag vet inte
varför.”
”Israelerna vill inte att vi ska bo
här, de vill att vi ska erkänna Israel.
De vill fängsla oss, förhöra oss om
var Hamas är, men vi känner inga
Hamas. De är ju alla maskerade”.
”Vi kan inte bli vänner med
israelerna så länge de skjuter och
torterar oss”.

Shimaa Khader, 12 år
”Vi sov, det var natt, då bombade de vårt hus. En stridsvagn sköt på oss.
Min pappa ringde efter hjälp. Vi grät och skrek, ingen kom. Tack Gud för att
ingen skadades. Min farfar satte en vit sjal på en pinne och så sprang vi
därifrån. Till grannarna, men så började de bomba där också. När det blev
tyst i några timmar försökte mamma gå tillbaka till huset för att hämta lite
kläder men israelerna stoppade henne. ”
“ Varför slåss de med oss? Vi har ju inte gjort dem något?”
”Jag tror aldrig att vi kan bli vänner! För att vi är muslimer och de hatar
oss, och för att de förstörde vårt hus och dödade många av oss. ”
På vår dörr hade någon skrivit ”Hamas”. En av soldaterna började fråga
mig, vem som hade skrivit det. Han skrek åt mig och jag sa att det var jag
så att han inte skulle döda mina föräldrar.”
”Jag ber till Gud att det kommer en tid då palestinska och israeliska barn
kan leka tillsammans. Men då måste de sluta döda oss.”

Bilal El Mahsharwi, 7 år.
”Jag var rädd under kriget. När de
bombade hoppade jag ur sängen och
sprang och satte mig i pappas famn.
En av mina farbröder slogs omkull av
tryckvågen från en bomb.”
”Jag tror att kriget beror på att judarna vill ockupera Gaza. De vill bo här
och ha ett bra liv. De vill köra bort oss.
Men vi kan inte lämna Palestina.
”Jag tror aldrig att israeler och palestinier kan bli vänner – inte ens om vi
gav dem Jerusalem”.

Barn 2/2009
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Det tysta våldet
Vuxnas våld mot barn har ökat under 2000-talet.
Och antalet polisanmälningar om barnmisshandel
stiger.
Värst utsatta är de allra minsta barnen, handikappade barn och barn till misshandlade kvinnor.
TEXT annika rydman

F

örra året polisanmäldes 1 899 fall
av barnmisshandel av barn mellan
noll och sex år. Det är en ökning
med 23 procent jämfört med 2007
då siffran var 1 548.
Men Brottsförebyggande rådet,
Brå, menar att 2008 års ökning inte behöver betyda att fler barn misshandlas idag.
– Anmälningarna är en reaktion på att
människor inte längre tolererar våld mot
barn, säger Klara Hredilova-Selin på Brå.
Samtidigt visar en nationell kartläggning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset i
Stockholm och Karlstads universitet gjort
på regeringens uppdrag, att föräldrars våld
mot barn har ökat under 2000-talet.
Visserligen sker ökningen av barnmisshandel i Sverige från en internationellt sett
låg nivå, men den är så pass stor att den är
statistiskt signifikativ:
● Nästan var fjärde förälder uppger att
han eller hon löser konflikter med
sina barn med våld.
● Enligt föräldraenkäten, som ingick i
kartläggningen, är det dubbelt så vanligt att barn under ett år misshandlas,
jämfört med barn mellan sex och 18
år.
● Andelen barn under ett år som
misshandlas har femdubblats under
2000-talet.
● Under samma period har antalet föräldrar som knuffar, hugger tag i eller
ruskar sina barn fördubblats.
Barn 2/2009

– När vi säger ruska och skaka om är det
inte lite grand, utan man tar verkligen tag i
barnet, säger Bodil Långberg, kanslichef på
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och en av de
som genomförde den nationella kartläggningen.
För spädbarn innebär skakningar

en katastrof. Shaken baby syndrome leder så gott som
alltid till hjärnskador och ibland till döden.
– Små barn har inget eget språk och
de har sällan något annat nätverk än sin
familj. Det krävs att andra vågar se vad som
pågår, säger Bodil Långberg.
Varje år upptäcks omkring hundra fall
av spädbarnsmisshandel i Sverige. Men det
är inte alltid så lätt för vårdpersonalen på
akuten att förstå att det medvetslösa barnet
som de förtvivlade föräldrarna kommit
med faktiskt har utsatts för våld - av sina
föräldrar, oftast av pappan.
Enligt Brå står män för drygt två tredjedelar av barnmisshandeln. Femton procent
av männen är styvfäder.
– Säger föräldrarna att barnet ramlat från
skötbordet vill man som vårdgivare tro på
det. Sanningen kan istället vara att barnet
blivit skakat. Men det finns inte en enda förälder som skulle erkänna barnmisshandel i
det läget, säger Björn Tingberg, Mio-gruppen
på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Bland barn med funktionsnedsättningar och
barn med kroniska sjukdomar är risken för

Detta vill Rädda Barnen:
● En utökad elevhälsa. På varje skola måste
det finnas ett samarbetande team med skolsköterska, kurator, psykolog och läkare.
● Familjecentraler. Det är en mötesplats där
föräldrar och barn samtidigt kan möta BVC,
öppna förskolan och socialtjänsten. Föräldrar
som behöver extra stöd kan på så sätt uppmärksammas och få hjälp genom samtal och
utbildning.
● En närvarande socialtjänst. Den ska finnas i skolan, på fritidsgårdar och andra ställen
där barn finns. På det sättet kan barn som
behöver stöd fångas upp tidigt.
● Ungdomsmottagningar. Här ska ungdomar
inte bara få hjälp med saker som rör hur det är
att vara ung, utan de ska också ha möjlighet
att få stöd från kurator eller hälsovård.
● Krissamtal och stödgrupper. Alla barn
som utsätts för våld ska kunna få bearbeta
sina upplevelser i krissamtal eller i stödgrupper.
● Stöd till föräldrar. Alla föräldrar måste få
möjlighet till stöd i sitt föräldraskap, genom
till exempel föräldracirklar eller öppna mottagningar, dit föräldrar kan vända sig.
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misshandel 2,5 gånger högre. Och ju yngre
barnen är, desto högre är risken, enligt
Rädda Barnens och Stiftelsen Allmänna
Barnhusets rapport ”Akta barnen – Om våld
mot små barn”.
– Hälften av barn med ADHD-diagnos
säger att de blivit slagna. Följden av misshandel kan vara koncentrationssvårigheter
och ibland överaktivitet, det gäller att uppmärksamma det sambandet när man utreder de här barnen. Misshandeln kan också
förvärra symtomen som de redan har, säger
Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen.
Barn till mammor som misshandlas är
också extra utsatta. De löper sex gånger så
stor risk att utsättas för våld. Rädda Barnen
uppskattar att vart tionde barn är med om
att en av deras föräldrar misshandlas hemma. Oftast är det mamman som blir slagen.
– Sambandet mellan misshandel av mamma och barnmisshandel har varit känt länge.
Men det är inte säkert att alla socialsekreterare, poliser, lärare och andra som jobbar med
barn känner till det, säger Åsa Landberg.
Ökningen av barnmisshandel under
2000-talet gäller både andelen föräldrar
som knuffat, huggit tag i eller ruskat om
sitt barn – och de som slagit sina barn.
– När det gäller att slå barn finns en viss
ökning bland utlandsfödda män. Däremot
när det handlar om att ruska och hugga tag
i barnen så är det svenskfödda föräldrar
som står för ökningen, säger Bodil Långberg.
I föräldraenkäten svarade föräldrarna att
det var mycket vanligt att de varit stressade
och trötta när de huggit tag i och ruskat om
sitt barn. I elevenkäten kom det också fram

”

Antalet föräldrar som
knuffar, hugger tag i
eller ruskar sina barn
har fördubblats

”

Det är skämmigt att erkänna för
andra att man inte riktigt orkar
med sin föräldraroll

att kopplingen mellan trötta och stressade
föräldrar och slag var stark.
Speciellt högutbildade kvinnor upplever

sig
mer stressade vid konflikter med sitt barn
än övriga föräldrar.
– Man ska jobba, ha karriär, fortbilda sig
och träna. Barnen ska vara glada och man
ska ha ett trevligt hem. Och så kanske man
dessutom pendlar långt till jobbet, säger
Bodil Långberg och fortsätter:
– Att få allt detta att gå ihop är nästintill
omöjligt. Lägg till stora barngrupper på
dagis och uttröttade barn som hämtas av
trötta föräldrar – det är ingen god lösning.
För föräldrar kan känslan av ensamhet
och maktlöshet bli övermäktig. Det sociala
nätverket – föräldrar, syskon och släkt –
som skulle kunna avlasta, kanske dessutom
bor i en helt annan del av landet.
Dessutom är det är oerhört skämmigt att
erkänna för andra att man inte riktigt orkar
med sin föräldraroll. Man tror att man är
ensam om känslorna och tankarna, fast det
långtifrån är så.
– Det är viktigt att blivande föräldrar får
information innan barnet kommer att de
här känslorna kan dyka upp. Och att de i
förväg har funderat på vilka nätverk de kan
vända sig till, säger Anna-Carin Magnusson
på Mio-gruppen och fortsätter:
– Annars blir det lätt att man står där
med sitt gråtande barn mitt i natten och
känner sig som en dålig förälder - samtidigt
som man inte vill visa någon annan vilken
”dålig förälder” man är.
I rapporten ”Det som ingen vill prata om
– en rapport om att förebygga misshandel
av spädbarn”, säger varannan förälder att
de inte har fått råd från BVC, MVC eller BB
om hur de kan hantera svåra situationer
som kan uppstå när man har ett spädbarn.

Men av de föräldrar som har fått information tycker 85 procent att råden har varit
jättebra och användbara. Därför är det viktigt
att alla föräldrar erbjuds den möjligheten.
För barn som blivit utsatta för våld av
sina föräldrar är stödet också bristfälligt.
– Det skulle behövas en jämnare nivå på
hur barn blir bemötta. De barn som kommer
till oss här på Rädda Barnen har oftast inte
fått hjälp lokalt. Många är besvikna för att de
inte blivit tagna på allvar, säger Åsa Landberg.
I dag finns 17 barnahus i Sverige. Där får
barn som blivit utsatta hjälp och stöd –
utan att behöva slussas runt mellan flera
olika myndigheter och behöva berätta sin
historia om och om igen.
– Rädda Barnens mål är att det ska finnas barnahus över hela landet, säger Åsa
Landberg.
Björn Tingberg på Mio-gruppen berättar
att det finns ett stort kunskapssug och att
Mio-gruppen ständigt är ute och föreläser
bland vårdpersonal.
– Det är viktigt att vårdpersonalen har
kunskaper och förhåller sig professionella.
Och att det görs ordentliga undersökningar
av barnen så att misshandeln kan upptäckas, säger Björn Tingberg och fortsätter:
– Ser man på röntgenundersökningen att
barnet har två skallfrakturer eller en hjärnblödning hjälper det oss att förstå vad som
hänt. Det är lite som ett detektivarbete.
Det handlar om att se det otänkbara – att
små barn faktiskt kränks och misshandlas
av sina föräldrar.
– Personalen på exempelvis BVC måste
förstå att de jättegulliga och välklädda
föräldrarna kanske faktiskt slår sitt barn,
säger Bodil Långberg och fortsätter:
– Majoriteten av barnen i Sverige har det
bra. Men vi måste våga se de andra barnen. ■

ENKÄT / Varför tror du att fler föräldrar slår sina barn? Hur tror du man kan vända utvecklingen?
Marcus Törnqvist, Umeå,
med dottern Irma, 16 månader:
– Det finns någon slags stress i samhället och
barnen uppfattas kanske som ett störningsmoment. Föräldrar känner sig pressade och vill att allt
ska flyta på som vanligt med karriären. De är inte
beredda på förändringen som det innebär att bli
förälder.
– Jag tror att det behövs utbildning om vilka skador
misshandel kan ge. Och en annan syn på föräldraskapet och familjen – det finns ingen perfekt familj.
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Kerstin Bergsten, Umeå,
med dottern Ella, 1 år:
– Idag bor man inte längre tillsammans med sin
familj och släkt så det kan vara svårt att få avlastning. Man har inte det sociala stödet. Jag tror
att många föräldrar känner sig ensamma och är
stressade både socialt och ekonomiskt.
– Det måste finnas personal på förskolorna
som har utbildning som gör att de vågar fråga
om de ser tecken på att ett barn misshandlas.
Barn 2/2009

foto: Anders Wiklund/SCANPIX

Fakta/Barnmisshandel:
● 2008 polisanmäldes 1 899 fall av misshandel av
barn mellan 0 till 6 år.
● 1998 polisanmäldes 815 fall av misshandel av
barn mellan 0 till 6 år.
● Endast sex procent av polisanmälningarna av
barnmisshandel ledde till åtal år 2006.
● Drygt två tredjedelar av dem som misshandlar
barn är män.
● Femton procent av gärningsmännen är styvföräldrar.
● Nästan var fjärde förälder har i en konflikt med
sitt barn knuffat, huggit tag i eller ruskat barnet.
● Förskolebarn är mest utsatta för bestraffningar.
● Bestraffning med slag är vanligast mot barn
under ett år.
● Barn med funktionsnedsättningar löper minst
dubbelt så hög risk att misshandlas.
● Vart tionde barn är med om att en av deras
föräldrar, oftast mamman, misshandlas hemma.
● Om mamman blir misshandlad blir ofta även
barnen slagna.
● Misshandel av barn förekommer i alla socialgrupper.
Källor: Brottsförebyggande rådet, Brå, Akta barnen –
Om våld mot små barn (Rädda Barnen och Stiftelsen
Allmänna Barnhuset, 2007).

Detta gör Rädda Barnen:
● Erbjuder stöd och behandling på Rädda
Barnens centrum för barn och unga i kris.
Mottagningar finns i Stockholm, Malmö,
Göteborg och Umeå.
● Ger stöd till föräldrar via Rädda Barnens
föräldratelefon och föräldramejl.
● Utbildar professionella som arbetar med
barn.
● Tar fram informationsmaterial. Se till exempel ”Detta borde alla veta om barnmisshandel” på www.rb.se/bokhandel
● Påverkar politiker att verka för barns bästa.

Vill du bidra?
● Du kan ge en gåva till Rädda Barnens arbete
för att motverka våld mot barn.
Läs mer på www.rb.se

Ändrade attityder över tid
– Det handlar om en av de mest markanta

attitydförändrigarna som skett hos en vuxen
befolkning i västvärlden, säger Staffan Janson,
barnläkare, professor vid Karlstad universitet
och ledamot av Rädda Barnens styrelse.
I mitten av 1960-talet visar forskningen
att 90 procent av alla barn fick stryk någon
gång under året. Två tredjedelar fick stryk
med viss regelbundenhet.
– Att ge barnen stryk ansågs som god
uppfostran, berättar Staffan Janson.
Men så kom diskussionen om att fysisk
bestraffning både är farligt och meningslöst. Då började antalet misshandlade barn
att minska.
År 1979, samma år som antiagalagen
kom, var två tredjedelar av befolkningen
negativ till barnaga.
– Lagen kom när majoriteten av befolkningen ändrat attityd. Staten bekräftade en
trend som redan pågick och på det sättet
fick lagen starkare genomslag, säger han.
I dag räknar man med att fem till tio
procent av föräldrarna bestraffar sina barn
fysiskt. Det placerar Sverige i en klass för sig
jämfört med resten av västvärldens länder.
Bara Norge ligger på ungefär samma nivå.
Exempelvis Tyskland fick sin antiagalag
först år 2000.
Attitydförändringen i Sverige beror på en
mängd olika saker, menar Staffan Janson.
Han nämner välfärdssamhället, den tekniska
utvecklingen som gjort det möjligt att skyd-

da barn bättre, ökad jämställdhet och den
politiska samsynen som råder kring frågan.
– En viktig sak är också att nästan alla
barn i Sverige vistas i det offentliga rummet när de är små – de är på dagis. Det gör
att det alltid finns någon annan vuxen som
ser barnen. Det går inte att gömma undan
misshandlade barn längre, säger han.
Men trots svenskarnas förändrade
attityd till barnaga, har barnmisshandeln
ökat under 2000-talet. En av förklaringarna
kan vara de senaste årens diskussioner om
föräldrars ibland dåliga förmåga att sätta
gränser – och nanny-programmen på TV.
I TV-programmen kommer en ”supernanny” hem till familjer där föräldrarna
har problem med barnen. Bestraffningsmetoder á la skamvrån används flitigt.
Detta oroar Staffan Janson.
– Det är naturligtvis kränkande för barnen. Det finns ingen anledning att använda
sig av sådana metoder, säger han.
Staffan Janson berättar att idén till
de kraftfullare tagen kommer från USA.
Där har liknande metoder använts för att
hjälpa svårt störda barn som kräver enorm
struktur. Metoderna har sedan inspirerat
nanny-programmen.
– Vi har en viss oro för att människor
som känner att de är i behov av ordning,
reda och någon sorts tydlighet kan falla i
fällan – och gå hårdare fram mot barnen,
säger Staffan Janson. ■

Foto: Björn Wanhatalo

Maria Sandström, Umeå,
med sonen Linus, 9 månader:
– Jag bor i ett villaområde där mycket handlar
om att man ska ha pengar och jobba. Samtidigt
ska man vara hemma mycket med barnen. Man
får inte hämta klockan fem på dagis för då är
man nästan en dålig förälder. Det går ju helt
enkelt inte ihop!
– Kortare arbetstider skulle underlätta. Man
måste också vara inställd på att det inte alltid är
så puttenuttigt att ha barn.
Barn 2/2009

Anders Hahlin, Umeå,
med sonen Axel, 16 månader:
– Farten i samhället är hög. Vi hinner inte reflektera
och se varandra och tålamodet blir prövat när allt
blir pressat. Vi jäktar hit och dit och ska samtidigt
leva upp till alla myter och vara så duktiga, som
mammorna i tidningen Mama.
– Jag tror att man måste hitta rutiner så att
man får tid för både varandra och sig själv. Vi
måste också hålla frågan om barnmisshandel
levande och informera om att det inte är ok.
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ENKÄT / Vad ska vuxna göra när de är arga på sina barn?


Clara Tjärnberg, 9 år, Kassjö.
– Det är inte bra att vuxna slår barn, det är jättehemskt. Föräldrarna ska inte bli så jättesura när de
säger till sina barn. Det är som om de inte bryr sig då.

Elin Stenlund, 8 år, Västansjö.
– Jag tycker att barnen och de vuxna
ska bestämma regler tillsammans.
Och om man till exempel städar sitt
rum så kan man ju få en belöning,
det är bra.

Samuel Boström, 11 år, Kassjö.
– Jag tycker inte det ska behöva
finnas sådana som slår sina egna
barn, de borde få långa straff.
Jag tror inte att de skulle tycka
att det var så roligt om de själva
blev slagna.
– Föräldrar borde säga till sina
barn istället och förklara att de
är trötta på att tjata.
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frågor till Åsa
Landberg, psykolog, Rädda Barnen

Många barn och unga som
utsatts för våld och övergrepp får
hjälp på Rädda Barnens centrum
för barn och unga i kris. På mottagningen i Stockholm arbetar
psykoterapeuten Åsa Landberg.

Alfred Nilsson, 10 år, Kassjö.
– Någon sa att man kunde ha en styggbänk där
barnen fick sitta, det hade de sett på ett TVprogram som heter Supernanny. Jag skulle inte
vilja sitta på en sådan bänk. Men jag tror aldrig att
mina föräldrar skulle göra så. De blir inte jättearga
när man har gjort något dumt.
– J ag tror att de som slår sina barn kanske är
trötta på att barnen inte slutar bråka och då blir de
överarga. Då gör de grejer som de egentligen inte
vill göra, ungefär som jag gör när jag blir jättearg
på mina storasystrar. Då vet jag inte vad jag gjort
efteråt.
Barn 2/2009

Vad händer i ett barn som blivit misshandlat?
– Att bli slagen av sina föräldrar
påverkar självbilden, synen på andra
människor, förmågan att känna tillit
och att samspela med andra.
Vilka kan konsekvenserna/symtomen
bli på kort sikt?
– Även de barn som inte skadas
fysiskt påverkas starkt. Alla
barn reagerar
olika. En del
vågar inte visa
något alls utåt.
Andra visar
starka symtom.
Barn kan
till exempel
bli aggressiva,
oroliga eller deprimerade och känner
ofta skuld och skam. Att leva med en
ständig rädsla för att bli misshandlad
kan ge kroppsliga symtom som ryggoch magont och huvudvärk.
Och på lång sikt?
– Misshandel innebär alltid en risk
för både fysisk och psykisk ohälsa.
Följderna av att bli misshandlad som
barn kan följa med långt upp i vuxenlivet.
Gör det skillnad om det är föräldrarna
eller någon annan som gör illa barnet?
– Det är mycket värre för barnet
när de utsätts av en förälder. Den person som ska stå för trygghet och vara
en förebild sviker.
Vilket stöd behöver ett barn som är
utsatt för våld och övergrepp?
– Barnen behöver någon som lyssnar - någon som tror på dem och tar
dem på allvar. Det är viktigt att barnen får prata om sina känslor kring
det som de varit utsatta för. Ibland kan
barnet behöva terapeutiskt stöd.
Vilken hjälp kan man få via centrum för
barn och unga i kris?
– Vi erbjuder stöd och behandling
för barn som utsatts för våld. Målet
är att de får hjälp med de symtom de
har, men också att de ska förstå vad
de varit med om och vilka rättigheter
de har. ■
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Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

”Det var bara
mamma
som såg”
En dag kom ett brev till tidningen Barn. Emilia, 22,
berättade att hon varit utsatt för misshandel som liten.
Nu vill hon vara med och påverka, engagera sig för
att få stopp på barnmisshandeln. Att berätta sin egen
historia var ett sätt.
– Det är viktigt att folk får upp ögonen för vad som
sker i tystnad, säger hon.
TEXT sophie arnö FOTO Robert Ekegren/SCANPIX

Den misshandel som Emilia

utsattes för ägde
rum bakom stängda dörrar. Förövaren var
hennes egen pappa.
– Det började när jag var i femårsåldern.
Det var då jag började trotsa. Det stod min
pappa inte ut med.
Sedan upprepades våldet, gång på gång,
i samband med att Emilia ”var besvärlig”
och försökte få sin vilja igenom.
– Jag fick en massa örfilar i ansiktet, blev
knuffad, tagen hårt i armen och som om
det inte räckte med det blev jag tryckt hårt
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mot golvet, mot väggen, mot sängen. Jag
minns hur jag låg där med hela kroppen
och huvudet hårt tryckt mot golvet. . . jag
hulkade för att få luft och grät för fullt. . .
jag var så rädd och det gjorde så fruktansvärt ont i hela kroppen…
– Jag blev chockad och rädd, men fick inga
svårare fysiska skador, lite blåmärken bara.
Det var ingen utanför

hemmet som visste
– och ingen som reagerade på spåren på
hennes kropp.

– Det var bara mamma som såg. Ibland
försökte hon stoppa pappa. Och ibland
tröstade hon mig efteråt. Men idag förnekar
hon att det var barnmisshandel. ”Du har väl
fått lite smisk” säger hon – ”men misshandel var det inte”.
– Tystnaden jag levt med alla dessa år
har varit otroligt jobbig. Jag har inte mått
bra av deras nekande. Jag har liksom inte
haft någon person på min sida.
Det tog lång tid för Emilia att på egen
hand formulera att det hon utsattes för var
regelrätta övergrepp.
– Hur vet man som barn att man är
utsatt för misshandel? Hur vet man att det
är fel? Jag visste inte. Jag trodde att det var
rätt, även fast jag många gånger var rädd
och jätteledsen. Jag trodde att alla barn var
utsatta för samma saker som jag. Det är
hemskt att tänka på idag, men det var så
det var. Det var först i tonåren som jag började fundera och förstå…
Hon tror att hon som barn blev mer försiktig, tyst, blyg och avvaktande, än vad hon
skulle ha varit om det inte varit för misshandeln.
Barn 2/2009

Vilken hjälp hade du velat ha?
– Vet inte… Det hade kanske varit skönare om det hade kommit fram så att jag
slapp leva med någon slags hemlighet.
– Det är fortfarande ingen som vet bland
släkt och vänner. Jag är rädd att ingen ska
tro mig om jag berättar, att de ska anklaga
mig för att ”hitta på” och gå till pappas
försvar. Jag är också rädd att han ska bli
rasande om jag berättar.
Varför tror du att han slog dig?
– Vet inte… för att visa sin rätt… att det
är han som bestämmer… vet inte riktigt…
men det är något som jag väldigt gärna
skulle vilja få reda på.
Hur mår du idag?
Det gör så fruktansvärt ont i mitt hjärta.
Jag har enorma sår efter misshandeln. Det
är många händelser från min barndom
som jag än idag minns tydligt och det är så
himla jobbigt. Det som hände finns i mina
tankar alldeles för ofta.
Vad har du för kontakt med dina föräldrar?
– Båda nekar till misshandeln. Jag har försökt prata med mamma om det många gånger
per telefon, men det slutar alltid med att jag
sitter och gråter och känner mig jätteensam.
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– Min pappa, som har misshandlat mig,
hatar jag av hela mitt hjärta och kommer
nog alltid att göra det. Jag träffar honom
inte alls just nu – och kanske aldrig kommer att vilja träffa honom något mer. Jag är
fortfarande rädd för honom, och kommer
nog att vara det tills jag har fått hjälp att
bearbeta misshandeln klart, och det tar sin
tid, det kan jag lova.
– Det jag har behövt få uppleva borde
inget barn behöva uppleva.
Du har tidigare funderat på att polisanmäla
din pappa, men du har ännu inte tagit steget,
vad är det som tar emot?
– Att jag inte tror att det skulle hända
något, att det inte skulle ge mig något. Och
nu har jag börjat gå vidare i mitt liv. Jag har
egen lägenhet och ett jobb jag trivs med.
Jag tänker mer och mer på annat och det är
skönt.
Emilia har också fått

hjälp att börja bearbeta sina upplevelser.
– Jag har gått till en helt underbar terapeut. Det har varit jobbigt, men ändå skönt.
Terapin hjälper mig att komma vidare.
– Jag har funderat på hur låg tid det

kommer att ta. Kommer jag må och känna
så här hela mitt liv? Det vet jag inte om
jag står ut med just nu. Hur bearbetar man
misshandel på bästa sätt? Det kanske är
svårt att se facit när man är mitt inne i
behandlingen? Jag vet inte.
Vad borde samhället göra för att stoppa barnmisshandel?
– När man är liten, hur ska man då veta
att det är olagligt för föräldrar att slå sina
barn om ingen berättar det? Jag tror att
man måste informera barn mycket mer,
både om att aga är olagligt, och om vad de
kan göra, var de kan få hjälp om de blir
utsatta.
– Jag tycker också att man ska informera
småbarnsföräldrar om att aga är förbjudet
– och man måste se till att allmänheten
får upp ögonen för vad som sker bakom
stängda dörrar. Jag tror det är otroliga mörkertal när det gäller barnmisshandel. Det
som hände mig finns till exempel inte med
i statistiken.
Du uttryckte i brevet till oss att du vill engagera dig och hjälpa andra – hur vill du göra det?
– Just nu jobbar jag med barn, som
pedagog på en förskola. I framtiden vill jag
åka runt i skolor och föreläsa om barnmisshandel, framförallt berätta om mina egna
erfarenheter.
Vad ska man göra om man misstänker att ett
barn far illa?
– Jag har inget riktigt bra svar på det.
Det är svårt… Man ska inte tränga sig på
och ställa en massa frågor… men man ska
visa att man är en vuxen som finns till för
barnet om barnet vill.
Spontant tycker jag också att man ska
kontakta socialen, fast det beror på situationen, det är olika från fall till fall…
Vilket råd vill du ge andra barn som är utsatta?
– Jag vet inte om jag själv hade vågat
berätta för någon när jag var liten, det tog
ganska många år för mig att börja prata och
bearbeta det jag varit med om. Jag tror att
jag var runt 13–14 år när jag insåg på riktigt
att det är misshandel som jag har blivit
utsatt för.
Men jag vill ändå råda barn som är
utsatta att berätta för någon de litar på.
Tveka inte!
Varför är det så viktigt?
– Annars blir man så ensam om det som
hänt. Det har jag många gånger tyckt var
jobbigt. ■
fotnot: Emilia heter egentligen något annat.
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Överlevare
Solen har inte alltid lyst på schlagerstjärnan
Jessica Andersson.
I en ny bok berättar hon om sin uppväxt
i en missbrukarfamilj.
– Som barn kände jag mig helt maktlös
och väldigt ensam.
text: nadja debove foto: morgan norman
– Länge försökte jag

bara glömma. Jag
orkade inte med alla svåra minnen, säger
Jessica Andersson
Vi sitter hemma i hennes kök i lägenheten i Trollhättan. Med håret uppsatt i en
slarvig tofs springer hon mellan köksbordet
och en förkyld son som hon har bäddat ned i
soffan framför tv:n.
– Det är ett stort steg för mig att börja
berätta, säger hon.
Jessica Andersson slog igenom 2003 i
Bert Karlssons talangtävling Fame Factory.
Men det var först ett år senare som hon blev
rikskänd när hon, tillsammans med Magnus
Bäcklund, vann Melodifestivalen med låten
”Give me your love”.
Efter det har hennes karriär på scenen
bara snurrat vidare. Men hon har aldrig
avslöjat något om sin bakgrund.
– När journalister frågat om min uppväxt
har jag alltid hittat på en betydligt normalare barndom än jag haft. Men så kom jag till
ett läge i livet då jag inte orkade ljuga längre,
jag behövde berätta för att komma vidare.
Framför henne på bordet ligger manuset
till hennes nya bok ”När kalla nätter plågar
mig med minnen av hur det var”. I den
beskriver hon sina erfarenheter av att vara
barn och växa upp i missbrukarfamilj.
– Genom att själv berätta har jag kontroll
Barn 2/2009

över min historia. På det sättet riskerar den
inte att spridas ryktesvägen. Detta är helt
och hållet min berättelse.
Jessica Andersson växte upp på 1970-talet
i en sliten förort utanför Skövde. Hennes
pappa bodde under hela uppväxten i Stockholm. Jessica levde tillsammans med sina
tre syskon och mamman, som hade problem med alkoholen och svårt att ta hand
om sin familj.
När Jessica var liten kretsade det mesta
kring hur läget var hemma. Jämt skavde oron.
Hur mycket hade mamma druckit idag?
Om dammsugaren var på när hon kom
hem efter skolan blev hon glad.
– Då stod mamma upp. Då var allt bra.
Fast bakslagen var vanligare än glädjestunderna. Ofta tog hon omvägar hem. Stannade gärna till hos någon kompis - allt för
att slippa kaoset där hemma.
För kaos var det ofta. Överfulla askkoppar, tomma vinpavor, rörigt och smutsigt.
Men också våldsamt.
I tidningen står det kliniskt om lägenhetsbråk. För Jessica betydde det fylla, blod
och slagsmål mellan mamman och någon av
hennes manliga bekanta. Och skräcken över
att nu, nu blir mamma ihjälslagen.
– Jag lärde mig att gå undan. Då slapp

man oftast slagen. Det är konstigt att tänka
sig det, att våld kan vara vardag för ett barn.
När det var som värst tog hon en sväng
med hunden Amigo. Eller så låste hon in
sig på flickrummet för att på högsta volym
lyssna på sina älskade kassetter med Gyllene
Tider, Noice och Freestyle.
– Skolan var en fristad för mig. Musiken
en tillflykt. Jag sjöng jämt och drömde om
att bli den nya Carola.
– Min mamma är väldigt musikalisk,
mina syskon också. Sången är det enda jag
velat ta med mig från barndomen.
Under hela uppväxten höll socialtjänsten ett
vakande öga över familjen. Det vet Jessica
efter att ha begärt ut alla sina journaler.
Men det dröjde länge innan någon ingrep.
– Att som barn se sin mamma bli misshandlad får en att känna sig… maktlös. Det
fanns inget vi syskon kunde göra, ingenting.
Jessica lutar sig tillbaka i stolen. Det
känns i hela köket när hon berättar. Hennes
förkylde lille pojke har plötsligt piggnat till.
Det lättar upp när han far runt i lägenheten
efter sitt blåa lasersvärd.
– Som barn vill man in i det längsta att
allt ska vara normalt, fortsätter hon. Min
lojalitet till mamma var orubblig. Jag höll
god min, ville inte avslöja henne.
Men när Jessica fyllt tio höll det inte
längre. Efter att grannar slagit larm om att
mamman varit försvunnen några dagar,
kopplades socialtjänsten in på allvar. Syskonen splittrades och placerades i olika
familjehem.
– Jag var förtvivlad. I min värld var det
som att jag övergav min mamma. Jag var
orolig för hur det skulle gå för henne. Hon sa
ju hela tiden till oss att hon inte kunde leva
utan sina barn. Skulle hon gå under nu?
I dag inser Jessica att mamman var
oförmögen att ge sina barn den omsorg de
behövde.
– Men jag känner ingen ilska mot henne.
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Den kantiga uppväxten har

satt djupa
spår i Jessica. Känslan av att inte duga
och räcka till låg länge
som en våt filt över hennes tillvaro.
– Får man inte någon
grundläggande trygghet
som barn, du vet ord av kärlek, omsorg och närhet, då
sviktar självkänslan.
Hennes relationer i
vuxen ålder har också
påverkats. Rädslan att bli
övergiven sitter i hårt.
– Därför har jag alltid
lämnat först.
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”

Det är konstigt att tänka
sig det, att våld kan
vara vardag för ett
barn
Innan hon träffade sin sons pappa, som
hon idag är separerad från, drogs hon precis som sin mamma till elaka killar, en del
våldsamma. I boken beskriver hon det som
att hon inte tyckte hon var värd annat, att
det var så här det skulle vara.
När Jessica var 17 kom vändpunkten.
– Jag fick ett modellkontrakt i Paris.
När jag fick se bilder på mig själv tänkte
jag att, gud, jag kanske kan något ändå.
Vad fin jag är!
En ny och stöttande fosterfamilj hjälpte också självförtroendet på traven. Ett
ungdomsjobb på TBVs musikhus i Skövde, följt av en anställning som sjungande
servitris på Hotell Billingehus banade
sedan väg för artistkarriären.
– Vetskapen om att jag kan sjunga har
hjälpt, den har gett mig möjlighet att ta
revansch. Så känns det.
Att vara mamma är också en enorm
drivkraft berättar hon. En bra mamma.
– Jag är väldigt, väldigt noga med
att tala om för min pojke att jag älskar
honom. Det kan bli minst 25 gånger om
dagen, han tycker säkert att det hade räckt
fint med en gång, säger hon och skrattar.
Sedan blir hon plötsligt allvarlig igen.
När vi gör intervjun är boken ännu inte
publicerad. Hon säger flera gånger att
hon är nervös över hur den kommer att
tas emot. Själv önskar hon att boken ska
ge hopp.
– Trots en eländig barndom kan ju livet
ändå bli bra. Min berättelse kanske kan ge
andra styrka och ork att kämpa på.
– I dag känner jag mig faktiskt starkare än på många
år. Och jag skäms inte längre
för min bakgrund. ■

FOTO: BOBBO LAUHAGE

En mamma är alltid en mamma. I min
värld är hon också ett offer.
Numera har Jessica och hennes föräldrar bara tillfälliga kontakter. Däremot vet hela familjen om bokprojektet.
Mamman har accepterat det, Jessicas
syskon har gett sitt fulla stöd.
– De tycker att det är bra att någon
berättar hur det är för barn att växa upp
i den här typen av miljö. Och jag känner
ett ansvar, de har inte samma möjlighet
att nå fram med det budskapet som jag,
som är känd.
Första gången hon berättade sin historia var för en journalist hon kände förtroende för. Journalisten tyckte att historien var så stark och viktig att hon satte
Jessica i kontakt med förlaget och Lena
Katarina Swanberg som skrivit boken.
– Min utgångspunkt var aldrig varit att
anklaga eller skuldbelägga någon. De allra
flesta gjorde nog vad de kunde. Snarare är
detta ett försök att förstå hur vår barndom
kunde bli så kaotiskt, säger Jessica.
En del av intäkterna från boken har
hon valt att skänka till Rädda Barnen.
– Det är inte för att bli rik som jag går
ut med min historia. Jag vill bidra till att
förbättra situationen för barn som lever
i familjehem.
För egen del blev de första åren i familjehem röriga. Känslan av att aldrig höra
hemma gjorde sig ständigt påmind. I dag
förstår hon att familjen och hon själv,
hade behövt stöd. Hon minns att hon några gånger kallades till kuratorn på skolan.
– Men ingen frågade hur jag hade det
i familjehemmet Det är ju konstigt med
tanke på att alla visste vad jag hade varit
med om. Det stod ju i alla journaler!
Det är tydligt att hon hade velat ha
mer hjälp än vad hon fick. Men hon har
svårt att sätta ord på exakt vilka insatser
hon hade önskat sig.

Vinn boken!
Vi lottar ut fyra signerade exemplar av Jessica Anderssons bok
”När kalla nätter plågar mig med
minnen av hur det var” (Albert
Bonnier förlag). Mejla ditt namn
och adress till : barn@rb.se
Namn på vinnarna publiceras i
nästa nummer av tidningen Barn.
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KRÖNIKAN
Lena Feuk

T

ecknen har funnits där. Men vi har värjt
oss mot kunskapen. Det har varit en
lång och tung väg för de flesta av oss att
orka erkänna att barn utsätts för våld i
sina hem – ofta av sina mest närstående
vuxna.
Och det som är ännu värre, enligt min åsikt, är
att vi trots denna kunskap ändå fortsätter att blunda, hårt och envist, i de enskilda fallen. Det gäller
både psykisk, fysisk och sexuell barnmisshandel.
Det är endast när det finns överväldigande bevis,
till exempel riktigt allvarliga skador på mycket små
barn som inte kan röra sig på egen hand från sina
föräldrar, som vi nödgas se verkligheten i vitögat.
Ett uppdrag som jag hade som målsägandebiträde avsåg till exempel ett tre månader gammalt
barn som hade 13 frakturer. Det tog två sjukhusvistelser innan misstanke om misshandel väcktes och
skadorna upptäcktes.

När barnet först remitterades till sjukhus av
barnavårdscentralen på grund av konstiga skador
och blåmärken, tog man visserligen in familjen
för observation. Men inga röntgen gjordes. Istället permitterades familjen hem över helgen.
När de kom tillbaka hade barnet fått ytterligare
blåmärken. Trots detta gjordes fortfarande ingen
medicinsk undersökning. Istället skrevs familjen
ut samma dag.
Det var först några dagar senare när familjen
sökte upp ett annat sjukhus, troligen för att misstanke inte skulle väckas, som misstanke trots allt
väcktes.
Detta sjukhus hade kunskap om barnmisshandel och kände igen signalerna från föräldrarna. De
röntgade hela barnet och hittade 13 frakturer. Tolv
äldre och en lårbensfraktur som åsamkats barnet
samma morgon. Nu äntligen polisanmäldes misshandeln.
De barn som inte har några fysiska skador kan
ha ännu svårare att få den hjälp de behöver. Jag
tänker till exempel på barn som utsätts för psykisk
misshandel - barn som blir vittnen till våld och barn
som utsätts för sexuella övergrepp.
I rätten ser jag

ofta hur övergreppen mot barnen
fortsätter. Barnens allvarliga stressymtom, en
vanlig följd av övergreppen, tas inte på allvar.
Istället hävdar man att de är ett resultat av manipulation. Den förälder som har anmält övergrepp
begångna av den andra föräldern, anklagas ofta
för smutskastning, för att vilja fjärma barnet från
den andre.
Vad som händer är alltså att den förälder som
försöker stå upp för och försvara barnet istället
hamnar på den anklagades bänk. Alltför ofta saknar
socialtjänstens utredare och domstolens beslutsfattare tillräcklig kunskap. Allför ofta låter de sig
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Det är vårt ansvar
”

Vi måste både
i ord och handling vidta de åtgärder
som är bäst för barnen
och som skyddar dem
från fortstatt skada

övertygas, om att någon egentlig misshandel aldrig
har ägt rum.
I flera fall har jag sett att en förälder som misstänks ha utsatt sina barn för övergrepp fått ensam
vårdnad sedan han eller hon anklagat den förälder
som stått upp för barnet för manipulation.
På det här viset blir den enskilda förälderns egna
intressen styrande – istället för barnets behov. Vi får
ett perverterat barnperspektiv.
Detta trots att lagen och barnkonventionens artikel 19 kräver att vi ska ha sakkunskap att utreda,
granska, bedöma och åtgärda så här allvarliga
anklagelser.

Lena Feuk, brottmålsadvokat

Det är vårt ansvar att våga se och att skaffa nödvändig kunskap. Endast på det viset kan vi mobilisera det civilkurage vi behöver så att vi både i
ord och handling kan vidta de åtgärder som är
bäst för barnen och skyddar dem från fortsatt
skada.
Jag skulle vilja avsluta

med dikten ”Ett inbrott”
som jag har bearbetat med författaren Maria Benktzons tillåtelse:
Ett inbrott har förövats
i en människa.
Förövaren som är en
yngre medelålders man
togs in genom hjärtat
som barnet inte lärt sig att låsa
När tjuven i sitt själviska letande
efter kärlek och lycka
tanklöst tog för sig, gick
han lös på inredningen.
Diverse oersättliga föremål
solkades ner och slogs sönder.
Hjärtat lämnades i ett bedrövligt skick.
Reparationerna
kan inte komma igång
förrän tidigast om ett halvår
och beräknas kosta
en barndom.
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Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Polisen missar barnen
Barn som bevittnar våld i hemmet glöms bort av polisen.
Det visar en ny rapport från Rädda Barnen.
– Det är oacceptabelt, säger Jenny Nordin som ansvarat
för kartläggningen.
För barn är det

ofta ett lika stort övergrepp
att bevittna våld, som att själv bli utsatt.
Trots detta slarvar polisen med att uppmärksamma barnen i sina rapporter.
I 83 procent av de anmälningar Rädda
Barnen granskat saknas fullständiga uppgifter om de barn som bevittnat misshandeln.
I många fall saknas både namn och ålder.
I en anmälan står till exempel bara ”han
slog henne när hon hade sonen i famnen,
hon fick märken och blev rädd”. I en annan
nämns det bara i en bisats.
För barnen kan de knapphändiga uppgifterna få allvarliga konsekvenser.
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– Det kan till exempel leda till att socialtjänsten inte får reda på vad de har utsatts
för och att barnen inte får det stöd de har
rätt till, säger Jenny Nordin, Rädda Barnen.
Men det kan även få ekonomiska följder.
Rädda Barnens granskning visar att den
vanligaste orsaken till att barn som bevittnat våld nekas brottsskadeersättning är
att det inte tydligt framgått i domen eller i
polisanmälan att barnet verkligen bevittnat
våldet.
– Om polisen vore noggrannare, skulle
barnen få en bättre möjlighet till ekonomisk ersättning.

Inom polisen är man medveten om att
rutinerna brister.
– Vi har sett att en del poliser missar att
dokumentera barnen. Alla känner heller
inte till att de kan prata med barnen på
brottsplatsen och att man ska registrera
dem som vittnen, säger Malin Källström,
polis och handläggare för brott mot barn på
Rikspolisstyrelsen.
– Polisen ska i alla lägen agera professionellt, men dessa ärenden är ofta komplicerade och rent känslomässigt upprörande.
Det kan råda totalt kaos, ett helt hem kan
vara upp och ned och kvinnan kanske är
allvarligt skadad. I den hanteringen kan
barnen hamna i skymundan.
Därför har polisen bland annat startat
en intern utbildning för att få bättre rapportering och dokumentation när barn har
bevittnat våld.
Rädda Barnen tycker att utbildning är
bra, men vill också att barn som bevittnat
Barn 2/2009

Tycker ert parti att barn som
blivit vittne till våld ska kunna bli
målsäganden? Varför?
Moderaterna:

Hur påverkas ett barn av att
bevittna våld i hemmet?

våld ges en tyngre, rättslig status.
– Vi tycker att de ska kunna vara
målsägande. De här barnen är brottsoffer och har utsatts för psykisk misshandel med svåra känslomässiga konsekvenser, säger Jenny Nordin.
– Är barnet målsägande skulle polisen vara skyldig att ta deras personuppgifter. Barnen skulle betraktas som
brottsoffer i straffrättslig mening och
lättare kunna få ersättning.
Men inom polisen är man kritisk.
– Det är en svår balansgång. Det finns
ekonomiska vinster för barnet, men de
ska vägas mot de konsekvenser målsäganderollen rent juridiskt innebär, säger
Jennifer Qvarnström, kriminolog vid
polismyndigheten i Dalarna som just nu
kartlägger anmälningar om våld i nära
relationer där barn varit närvarande.
Om barnet är målsägare kan det till
exempel tvingas vittna mot personer
som de har en nära känslomässig relation till, som en pappa.
– De kan också bli tvungna att svara
på en massa obehagliga frågor från den
misstänktes advokat. Och är de över
15 år kan de kallas att vittna i en rätBarn 2/2009

foto: Pernilla Norström

Inger Ekbom, psykoterapeut på Rädda
Barnen:
– Ofta känner de en stor vanmakt för
att de inte kan hjälpa sin mamma, för
det är ofta mamman som blir slagen. De
kan även känna en stark rädsla för att
hon ska dö och för att bli ensam.
Det är svårt för barn att kunna
berätta om misshandeln för någon
utanför familjen. Man brukar prata om
att det råder en ”tystnadens kultur” i
familjen. Med det menas att man inte
pratar om våldet och vad som hände.
När misshandeln är över är det som
om det aldrig hänt.
Hur kan barn som sett våld reagera?
– På olika sätt. En del slåss och blir
ostyriga i skolan, andra visar ingenting. De blir i stället specialister på att
läsa in vuxna och deras humör. De är
fogliga och anpassar sig, men inombords kan de vara fyllda av känslor
som rädsla, oro och skuld.
Varför är det viktigt att uppmärksamma
dessa barn?
– Att uppleva våld är psykisk barnmisshandel. De här barnen behöver
därför stöd i att komma vidare i livet.

Nej. Barn som bevittnat våld är drabbade
av brott, men bör inte ses som målsägande. För oss är det viktigare att varje barn som tvingas
leva med våld inom familjen får det professionella stöd som
han eller hon behöver. Vi vill utveckla socialtjänstens insatser för barn som bevittnat våld och även stärka tillsynen av
socialtjänsten.

Folkpartiet:

Ja. Barn som bevittnat våld i hemmet är
brottsoffer och vi anser att de också ska kunna
vara målsägare. Ur ett barnperspektiv är det
viktigt att gärningsmannen kan fällas för de
gärningar, som psykisk misshandel, och olaga
hot som drabbar barnet. Det behövs en tydligare lagstiftning
där också barnet kan vara målsägare.

Vänsterpartiet

En del kan få hjälp av bara några få
samtal. Andra kan behöva terapi för att
kunna bearbeta det man varit med om. ■

Ja. Vår tidigare ståndpunkt var att barn inte
ska vara målsägande. För oss var det inte
självklart det bästa för barnet, det kan till exempel bli jobbigt för barnen att behöva ställas
mot sina föräldrar i en rättsprocess. Men vi har
omprövat detta. Vi tror att om barn blir målsägare får de
en tyngre, rättslig status och deras berättelser skulle tas på
större allvar.

TEXT nadja debove

83 procent
av de polisanmälningar som rör våld i hemmet
ger bristfällig information om barnen som
bevittnat våldet.

tegång, det är knappast den barnvänligaste av platser.
– Allt detta obehag ska vägas mot
möjligheten att lättare få ut en ekonomisk ersättning.
Hon föreslår i stället bättre utbildning av polisen, fler anmälningar till
socialtjänsten om barn eller unga i fara,
och att ansökningarna om brottskadeersättning inte ska behövas skrivas under
av båda föräldrarna, som det är idag.
Jenny Nordin tycker förslagen är
bra, men tror ändå att det är viktigt att
barnet också är målsägande.
– Det skulle ge dem rätt att driva
sina egna fall vilket är en upprättelse
för ett barn som kanske levt hela sitt
liv under hot och våld. Dessutom
skulle barnen ha rätt till målsägandebiträde eller särskild företrädare och
skulle inte behöva pressas i rätten. ■
TEXT NADJA DEBOVE
FOTO JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
fotnot: Rapporten ”Utan upprättelse – vem ser
barnet som bevittnat våld i hemmet?” går att ladda
ned från www.rb.se/bokhandel

Socialdemokraterna

Eftersom frågan inte är helt utan komplikationer krävs det noggranna överväganden. Vi
menar att det är hög tid att utreda huruvida
det ska vara kriminaliserat att utsätta barn
för att bevittna våld av och mot närstående.
Med en sådan ordning får barnet status som brottsoffer och
målsägande vilket bidrar till att synliggöra barnen och deras
behov av hjälp och stöd.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet anser att de barn som bevittnar våld i hemmet också blir utsatta för brott.
Det är en psykisk misshandel att uppleva när
pappa misshandlar mamma. Vi tycker alltså
att barnet är offer och därmed målsäganden.

Kristdemokraterna

Ja. Vi har jobbat för att barn som bevittnat
jobb ska ses som offer. I dag ses barnet som
brottsoffer och bör därför ha rätt till ett
målsägandebiträde.

Miljöpartiet

Ja. Barn som lever i en familj där våld är en
del av vardagen drabbas mycket hårt, ett
slag mot en nära anhörig är även ett slag mot
barnet. Därför räcker det inte enbart med att
socialtjänsten erbjuder stöd, som i dag. Vi vill
även att dessa barn ska ha rätt till skadestånd av den som
befunnits skyldig till brottet.
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Det var
en gång…
Går det att skriva en saga om våld
i hemmet? Jodå. Lilian Edvall, som
själv skrivit många barnböcker, har
läst och gripits av den annorlunda
bilderboken ”Den arge” – och talat
med författaren Gro Dahle.
text: lilian edwall illustration: svein nyhus

D

et finns en bilderbok som handlar
om en pappa som slår.
Och om barnet som ser på.
Denna modiga, märkliga och
norska bok kommer ut på svenska i vår och heter då ”Den arge”.
Familjen i boken består av en mamma,
en pappa och en pojke. Redan på första
sidan tänker pojken ”En dag blir jag kanske
som Pappa” och det isar sig något i den
vuxne läsarens själ. Måtte han inte bli det.
Pojken har lärt sig känna igen de tecken
som förebådar våldet. Först hörs skiftningen i pappas röst, ”den lilla tonen”.
Sedan trappas allt obönhörligt upp tills
pappan förvandlas till ett vidunder och
utbrottet kommer. När det är över sjunker
pappan ihop till aska och vill bli tröstad.
Det svåraste är att pojken, som heter
Boj, inget får berätta om detta. För vi har
det så bra så bra, säger mamman, som nyss,
förmodar man, blivit slagen.
Därför har Boj allt inom sig, ”med mun-
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nen som är låst och klistrad och spikad”.
Inte förrän det kommer en hund som länge
slickar Bojs händer kan klistret på pojkens
läppar spricka upp. Boj får mod att skriva
ett brev om det som händer hemma. Och
eftersom detta är en norsk bilderbok skickar han brevet till kungen.
”Kära Kungen, skriver Boj.
Pappa slår, skriver Boj.
Är det mitt fel? skriver Boj.
Hälsningar Boj, skriver Boj.”
Och i sagans värld kommer kungen på
besök en dag, med krona på huvudet förstås.
Den vänlige store Kungen säger: ”Det är
inte ditt fel, Boj.”
Och tar med sig pappan till slottet för
där han ska få behandling.
Så kan en saga om våld i hemmet berättas i vår tid.
Gro Dahle har skrivit texten och hennes
man Svein Nyhus har gjort de uttrycksfulla

bilderna. I mitten av boken, när själva
våldsamheten äger rum, brinner bilderna i
stora röda flammor.
På en telefon från sitt hem i Tjöme, en ö
i Oslofjorden, berättar Gro Dahle, som har
en lång produktion av böcker, dramatik,
opera och filmmanus bakom sig, om boken.
Den kom till efter en förfrågan. Initiativet togs av Öivind Aschjem, som är familjerådgivare på centret Alternativ til Vold.
Egna erfarenheter av våld hade inte Gro
Dahle; hon gjorde research genom att läsa
forskning i ämnet samt att samarbeta både
med Alternativ till Vold och Vitne til Vold,
som ett annat center heter. Hon har fått
ta del av handskrivna anteckningar från
terapier, med citat som barn sagt. Mycket av
texten bygger på dessa utsagor. Som att man
kan få ont i händerna när pappa blir arg.
Till och med historien om kungen är
verklig, berättar hon.
Barn som gått i gruppterapi hos Öivind
Aschjem har fått skriva ner sina tankar, och
Barn 2/2009

sedan har man diskuterat vem man ska visa
dem för. Något barn föreslog sjuksyster,
en annan grannen men ett barn sa: Vi kan
skriva ett brev till kungen.
Så då gjorde man det.
Kungens adjutant svarade att barnen var
välkomna till slottet.
Innan barnen kom hade man informerat kungen, alltså kung Harald, om vad
han skulle säga. Så när varje barn läst upp
sitt brev svarade kungen: ”Bra gjort att du
berättar men det är inte ditt fel.”
Precis som det står i boken.
Gro Dahle vill kalla

Den arge en allåldersbok, den riktar sig lika mycket till barn som
till föräldrar och andra vuxna.
Den används flitigt inom grupper i barnoch ungdomspsykiatri samt på BUPA, Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjänst, som
finns i alla kommuner i Norge.
Boken, som på norska heter Sinna man,
har fått överväldigande positiva reaktioner.
Barn 2/2009

Många instanser, som arbetar med barn i
fokus, har välkomnat den. Men det finns
också en del kritiker som menat att den
bäst lämpar sig för vuxna.
– Ofta blir de vuxna mer skrämda av
boken än barnen, säger Gro Dahle. På uppläsningar sitter barn och ler och lyssnar uppmärksamt, medan vuxna gråter. Det är vanskligt för vuxna att veta vad barn blir rädda för.
Hon tror inte att barn självmant väljer
en bok som Den arge, de vill ha mer underhållande historier. Men hennes erfarenhet
är att barn inte skräms av den. Där de vuxna ser tragik ser de mer äventyret. Och barn
som har upplevt något liknande tycker att
det är befriande att få höra om detta. Boken
har ett lyckligt slut.
– Det är också grundat på erfarenhet jag
tagit del av. Går man i terapi och får kontroll över sin aggressivitet kan man bryta
sina mönster. ■
FOTNOT: ”Den arge” ges ut av förlaget Daidalos.

Fakta/Gro Dahle och Svein Nyhus
Gro Dahle och Svein Nyhus, båda 47 år, har gjort

en rad allåldersböcker tillsammans om svåra ämnen;
flera har blivit prisbelönade.
Det gemensamma skapandet har sina våndor,
berättar Gro. Medan hon skriver texten snabbt och intuitivt lägger Svein ner ett oerhört arbete på bilderna.
Hennes respons är viktig.
– Han börjar alltid
försiktigt, sedan blir han allt
djärvare, jag blir ett verktyg
i hans skapandeprocess.
Svein är till skillnad från mig
helt fullständigt och totalt
perfektionist. Men varje
gång tänker vi att detta är
sista gången.
Gro Dahle har Aspergers syndrom och många av
hennes böcker har utanförskap som tema.
– Jag hade en förfärlig ungdomstid men det har
passat mig bra att bli författare. Jag har en språklig
begåvning men fungerar dåligt socialt.
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”En familj som andra”

Engagerade mot våldet
Rädda Barnendagen spred våffeldoft från Jokkmokk i
norr till Trelleborg i söder.
Frivilliga och anställda gräddade våfflor, samlade in
pengar och spred information om Rädda Barnens arbete
mot våld mot barn.
I Umeå var intresset stort och många skänkte pengar.
TEXT: ANNIKA RYDMAN foto: BJÖRN WANHATALO
Det osar kring det

lilla vita partytältet som
står uppställt på Rådhustorget i centrala
Umeå. De tre dubbeljärnen går varma för
att hinna med alla som vill äta en frasig
våffla med sylt och grädde – och skänka en
slant till Rädda Barnen.
– Vi har inte satt ett pris på våfflorna. Vi
säger istället att folk får betala så mycket
pengar som de känner att de vill, berättar

Carina Strandh som arbetar på Rädda Barnens kansli i Umeå.
På det berömda Apberget, en scen som
ligger alldeles bakom våffeltältet, sitter ett
gäng gymnasietjejer och mumsar våfflor i
vårsolen. Visst lockade de ”gratis” våfflorna
– men alla fyra grävde i väskorna efter plånböckerna för att ge en slant.
– Det var självklart att ge pengar, de

går ju till någonting bra. Jag tycker det är
jättebra att problemet med våld mot barn
uppmärksammas, säger Josefin Wallberg
och fortsätter:
– Att servera våfflor är bättre än att bara
ha ett vanligt stånd. Det lockar fler människor att stanna och då kan man ge dem en
broschyr också.
I och med Rädda Barnendagen – som
egentligen varade i två dagar, den 27 och 28
mars – drog kampanjen ”Barns trygghet –
allas ansvar” igång officiellt.
Under våren kommer en rad aktiviteter
att genomföras; seminarier, debattartiklar,
forskningsrapporter, en antologi om Barnahus, nya sidor på www.rb.se och en film om
barnmisshandel är producerad. Med mera.
Tanken är att Rädda Barnendagen ska vara
årligt återkommande. Dels för att sprida kunskap om Rädda Barnens arbete bland allmänheten och för att samla in pengar, dels för att

ENKÄT / Vad skulle du göra om du misstänkte att ett barn i din närhet for illa? 

Hilda Ross, Umeå.
– Jag skulle först och
främst prata med
barnet. Sedan skulle
jag ta kontakt med
Ungdomshälsan, jag
tror inte att jag skulle
gå till polisen. Men
jag skulle absolut inte
bara släppa det!
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Tom Hermansson,
Aspliden.
– Jag skulle anmäla
det direkt till polisen.
Så gör man bara, för
det är det rätta en
sådan här gång. Man
måste anmäla!

Erica Jonsson,
Tvärålund.
– Man måste agera,
barnen är ju i underläge. Jag skulle ringa
till socialtjänsten,
det är väl de som har
ansvaret en sådan
här gång.
Barn 2/2009

skapa ett gemensamt engagemang mellan
kansliet och alla lokalföreningar.
En bit från våffeltältet på Rådhustorget,
mitt i folkvimlet, står Nanna-Stina Nilsson.
Hon är medlem i Umeås lokalförening och
en av alla frivilliga som samlar in pengar
den här dagen.
– Jag kan inte låta bli att engagera mig!
Man måste engagera sig för att kunna
påverka, säger Nanna-Stina Nilsson.
Hon rättar till bandet som skjutsat ner
över axeln, skramlar med bössan och ser
till att en förbipasserande stannar till och
öppnar plånboken.
– Jag brinner för dem som inte kan försvara sig, de svaga, de som inte vågar eller
kan uttrycka sin åsikt. Vi ska hjälpas åt att
prata för dem, säger hon.
Nanna-Stina Nilsson berättar om en ung
man som stannade till och la en slant i bössan. Han sa att han själv varit misshandlad
som barn.
– Ibland behöver barnmisshandel inte
vara våld, det kan vara ord och handlingar
som förtrycker barnet och det är nog så farligt, säger Nanna-Stina Nilsson.
Det är ingen självklarhet att människor
alltid vet vad de ska göra när de träffar på
ett barn som blir misshandlat. Men för
Nanna-Stina råder det ingen tvekan.
– Jag skulle anmäla till polisen direkt!
Jag skulle inte tveka en sekund, om de så
vore min egen son eller dotter som det
handlade om. Man ska aldrig titta åt sidan,
vilket barn det än handlar om, säger hon.
Anna-Karin Sjöstrand, ordförande i
Umeås lokala Rädda Barnen förening, håller med.
– Alla vuxna har ansvar för alla barn, men
i olika grader. Om man ser ett barn som far
illa ska man anmäla direkt, säger hon. ■

FAKTA/Rädda Barnendagen:

Rädda Barnendagen genomfördes den 27 och
28 mars. På 30 platser runt om i landet gräddades våfflor i samband med insamlingen. Utöver
det var 40 lokalföreningar engagerade i att
samla in pengar till Rädda Barnens arbete mot
våld mot barn och kampanjen Barns trygghet –
allas ansvar.

Vad ska man göra om man
misstänker att ett barn far illa?
TEXT: SOPHIE ARNÖ

Börje Svensson, psykoterapeut
av livsavgörande betydelse för
på Rädda Barnen:
ett barn att få dela med sig av
– Det är bra om man skriver
sitt lidande. I hennes samtal
ner sina iakttagelser och vad barmed vuxna har hon fått berätnet eventuellt har berättat. Sen
tat hur stor skillnad det gjort
är det förstås viktigt att gå vidare
för dem som hade någon att
och meddela socialtjänsten. Det
prata med om hur det var hemär bra att känna till att om man
ma, jämfört med de barn som
gör en anmälan så får man inte
hade det svårt men inte hade
information från socialtjänsten
tillgång till någon att anförtro
om hur det går sen. Det måste
sig åt. Att få dela med sig av
man stå ut med.
svårigheter man inte kan göra
Börje Svensson
Vad är det sämsta man kan göra?
något åt tycks hjälpa barn att ta
– Inte se, inte lyssna, inte våga lägga sig
sig igenom en svår barndom.
i, vända ryggen till.
Jag talade med en vuxen man som
Och det bästa?
när han var barn, hade en alkoholiserad
– Motsatsen; se, lyssna, gärna prata
och våldsam pappa och en mamma som
direkt med det barn det gäller, lägga sig i,
ofta arbetade natt. En granne förstod hur
informera socialtjänst och helst inte vara
pojken hade det. Av grannen fick han en
anonym.
nyckel till lägenheten samt tillgång till en
När ska man göra en anmälan?
bäddad säng. När mamma arbetade och
– När man känner stark oro för att barnet
pappan var full smet pojken in till grannen.
inte har det bra och samtidigt har något konPojken fick en flyktväg, som han än idag
kret att peka på.
känner sig oändligt tacksam för. ■
Hur går det till?
– Det vanligaste är att man tar kontakt
FAKTA/När ett barn far illa:
med socialtjänsten på den ort där det utsatta
barnet bor. Man kan ringa växeln och säga att
● Gör en anmälan till socialtjänst eller polis
man vill göra en anmälan om ett barn man
om du misstänker att ett barn blir slaget.
tror far illa.
● Våga prata med din kompis, kollega, granne
– Den som misstänker att ett barn blir
eller dagisförälder om du misstänker att ett
fysiskt misshandlat eller far illa på något
barn i din närhet far illa.
annat sätt som kan vara olagligt, kan även
● Argumentera emot den som försvarar aga.
göra en polisanmälan.
● Ring Rädda Barnens Föräldratelefon på
020-786 786 om du känner oro eller behöVad kan det betyda att någon bryr sig?
ver stöd.
– Alice Miller, den berömda psykoanaly● Engagera dig i någon av våra lokalföreningar.
tikern som skrivit många böcker om barns
uppväxtförhållanden menar att det kan vara

Foto: Björn Wanhatalo

Roger Degerman,
Umeå.
– Man kan inte stå
med armarna i kors
om ett barn kommer
i kläm, då måste
man göra något. Jag
skulle vända mig till
socialtjänsten, de är
de första jag kommer
att tänka på.
Barn 2/2009

Linnea Nilsson,
Umeå.
– Jag skulle börja
med att prata med
barnet. Sedan skulle
jag prata med någon
vuxen som jag litar på
och som kan lösa problemet. Det är nog
svårt för mig att själv
göra något åt det.

Jaffar Ridha,
Umeå.
– Jag skulle fråga
barnet vad det råkat
ut för. Jag skulle
också prata med
någon vuxen. Sedan
kan man väl vända
sig till Bris och till
socialtjänsten.
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illustration: Ida Björs

kultur

Ny bok om
Barnahus
Det är nu mer än tre år sedan det första barnahuset
öppnade i Sverige. I dag finns 17 mottagningar i landet.
Nu ger Gothia förlag ut en antologi som sammanfattar erfarenheterna. Boken är tänkt att fylla kunskapsluckor och bidra till att fler barnahus startar.
Redaktör är Åsa Landberg, psykoterapeut på Rädda
Barnen.
– Barn som har utsatts för våld och övergrepp
behöver stöd och hjälp. Barnahus erbjuder en fysiskt
och psykiskt trygg miljö där polis, åklagare, sjukvård och
socialtjänst kan samordna sina insatser kring barnet,
säger hon.
”Boken om barnahus” vänder sig till personal inom
socialtjänst, rättsväsende, vård, omsorg och skola. Den
går att beställa på www.rb.se/bokhandel. ■

ENKÄT/ Varför är Barnahusen viktiga?

Mia Mark, psykolog, Barnhuset i
Göteborg:
– Samverkan mellan myndigheterna
gör att alla ärenden följs upp, inget
barn som utsatts för brott hamnar
längre mellan stolarna. Intresset för
barnet i det rättsliga sammanhanget
har ökat. Att få in ett barnperspektiv i
rättsprocessen, främst i domstolarna,
är annars en stor utmaning.

FOTO: Annica ragert

Ulrika M Petkovski, kriminalinspektör som jobbar med barnärenden, Barnahus i Lund:
– Det viktiga är att barnet inte längre
behöver besöka olika myndigheter.
Här behöver barnen bara berätta sin
historia en gång. Samverkan gör att
utredningarna går fortare. På vissa
Barnahus kan även föräldrar få stöd,
vilket är en stor vinst för barnen.

Johan Strömbäck, åklagare,
Barnahuset i Uppsala:
– Den mest konkreta vinsten är att
omhändertagandet sker i en barnanpassad miljö. Det här är alltid komplicerade ärenden. Det är en utmaning
att leda dem ända fram till åtal,
ofta saknas tillräcklig stödbevisning
som vittnen eller fysiska skador. När
myndigheter kan samverka förbättras
möjligheterna.

Birgitta Kjellin, socionom, Barncentrum i Stockholm:
– I Stockholm har åtalsfrekvensen
ökat från 4 till 20 procent. Kunnigheten om barn och skickligheten
är mycket större idag bland de
samverkande myndigheterna. Barnen
märker knappt att de blir undersökta
till exempel. En utmaning nu är att
vidareutveckla verksamheten.

Årets litteraturpris på fem miljoner kronor till Astrid Lindgrens minne, Alma-priset, går till Tamerinstitutet, en läsfrämjande organisation som arbetar på Västbanken och i Gaza.
– Priset innebär ett erkännande som stärker oss och ger
hopp, säger Renad Qubbai, generaldirektör.
Tamerinstitutet erbjuder lärande och läsande för barn. Det
driver också ett eget barnboksförlag, utbildar bibliotekarier
samt erbjuder unga skrivarverkstäder och boksamtal i byar och
flyktingläger. ■
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foto: henry bock

Över 4 000 personer
…så många har redan sett Rädda Barnens utställning ”Rewrite
the Future”. Utställningen handlar om organisationens utbildningsarbete i Elfenbenskusten, Södra Sudan och Afghanistan.
Gå in på www.rb.se/rewrite under utställning för att ta reda
på var den visas just nu.
Vill du boka utställningen – kontakta Cecilia Löf
08-698 90 00 ■
foto: jörgen hildebrandt

Elever arrangerade konsert
I slutet av mars ordnade sistaårseleverna på Värmdö gymnasium, Jenny Löfgren, Olivia Peterson och Simon Hagström,
en helkväll med livemusik på Debaser i Stockholm.
Intäkterna gick oavkortat till Rädda Barnens utbildningsprojekt Rewrite the Future, som riktar sig till barn i krigsdrabbade områden.
– Konserten var vårt
skolprojekt. Eftersom vi
själva är elever känns det
bra att pengarna går till
just utbildning, säger Jenny
Löfgren.
250 besökare kom för
att lyssna på artisterna
Tiger Lou, Montt Mardiè och
Sonjagon. Ungefär 10 000
Olivia Peterson, Jenny Löfgren
kronor samlades in.
och Simon Hagström arrangerade
– Vi är supernöjda.
Det är kul att kunna göra en konsert till förmån för Rädda
Barnen.
nytta. ■

Ny film om våld
Rädda Barnen har tagit fram en ny film om våld mot barn.

– Vi vill visa hur det kan kännas att växa upp i en familj där
det förekommer fysiskt våld, säger Inger Ekbom, psykoterapeut på Rädda Barnen.
Men filmen visar också att våldsspiralen går att bryta – om
bara vuxna tar sitt ansvar och reagerar.
Filmen ”En fyrkantig himmel” är tänkt att användas i
utbildning eller som underlag i gruppdiskussioner. Den finns
nu att beställa tillsammans med handledning på www.rb.se/
bokhandel ■

Elsas testamente gav böcker till barnen
För två år sedan avled Elsa Bock, hon blev 103 år. Elsa valde att testamentera sina tillgångar,
över fyra miljoner kronor, till Rädda Barnen.
– Som gammal bibliotekarie var hon mycket intresserad av att barn skulle lära sig läsa bra
litteratur, säger hennes släkting Henry Bock.
Elsas pengar har därför använts för att sprida barnböcker och annat skolmaterial bland barn
i Elfenbenskusten i Afrika. Totalt har närmare 5 000 böcker köpts in; fem olika titlar som passar
barn i olika åldrar.
Henry Bock är säker på att hon skulle ha uppskattat detta.
– Det är så mitt i prick man kan komma. Elsa ville ju utveckla barns läskunnighet och intresse
för litteratur. ■

FAKTA/Så gör du för att testamentera:
● Alla som är myndiga har rätt att skriva testamente.
● Väljer du att testamentera till Rädda Barnen kan du antingen göra det till Riksförbundet, en namngiven lokalförening eller ett distrikt.
● Du kan bestämma att hela eller delar av kvarlåtenskapen ska tillfalla Rädda Barnen, eller välja ett visst angivet belopp. Du kan också testamentera något föremål
som sedan kan omsättas till pengar.
● Förra året testamenterades 27 miljoner kronor till Rädda Barnen.
Vill du veta mer, kontakta Katarina Spetz, 08-698 91 19

15 700 kronor…

…så mycket har klass 9E på Stålforsskolan i Eskilstuna samlat in. Pengarna går till att bygga ut
Rädda Barnens skola i Aredano, Etiopien, som främjar unga flickors utbildning. Klass 9E är nu
utsedd till årets Rädda Barnen-vän i Eskilstuna. ■

Läs tidningen Barn på webben: rb.se/tidningenbarn
Barn 2/2009
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Aga som uppfostringsmetod är djupt
rotat i Storbritannien. Tijen O’Reilly,
här med barnen Lale och Selim, och
Helen Byrne, med dottern Julia, tror
inte att ett förbud skulle fungera.

”Aga? Det är
en privatsak.”
I Storbritannien kämpar barnrättsaktivister för att aga ska
förbjudas. Men regeringen har inga planer på att driva igenom
den impopulära åtgärden.
För småbarnsmammorna Tijen O’Reilly och Helen Byrne är
uppfostran och aga en privatsak som staten inte har med att göra.
TEXT jon pelling FOTO åsa westerlund
På den lilla skolgården i Camden i norra London är det full fart.
Lektionerna har just slutat och barnen förbränner överskottsenergin spingandes eller i någon av klätterställningarna. Det hela ser
ut som ett större svenskt dagis eftersom den här skolan gått mot
strömmen och valt bort uniformerna.
Samma sak gäller för titlarna, som fortfarande används på
många andra håll. Här är det hej, du och förnamn som gäller. En
annan ovanlighet är att rektor tillåter föräldrarna att leka med sina
barn och umgås med varandra i en halvtimme efter skoldagens slut
– därav det trevliga myllret.
– Jag har bestämt mig för att aldrig slå mina barn i ilska som min
mamma gjorde med mig och ofta tappade kontrollen. Däremot får
de sig en smäll ibland för att visa att jag menar allvar när jag säger
åt dem. Men jag måste säga att skamvrån är effektivare. Det värsta
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Julia vet är att bli exkluderad och ignorerad, säger Helen Byrne som
ibland låser ute dottern i trapphuset när hon varit olydig.
– Ett förbud skulle nog aldrig fungera, framför allt inte här i
London eftersom vi har så olika ursprung, säger Tijen O’Reilly,
turkcypriot som i likhet med Helen är gift med en irländare.
Båda tillhör de drygt tre fjärdedelar av den brittiska föräldraskaran som både agar sina barn ibland och motsätter sig en lagstiftning. I en opinionsmätning som gjordes inför tv-dokumentären
”I Smack and I’m Proud” (”Jag slår och jag är stolt”) så uppgav 73
procent av de tillfrågade att ett förbud drastiskt skulle försämra
barnens beteende. Samtidigt sade 80 procent att de trodde på aga
för uppfostring.
I själva verket är motståndet i Storbritannien så kraftigt att
labourregeringen slår bakut varje gång frågan kommer upp på borBarn 2/2009

det. Ingen minister är särskilt pigg på att ta raset i popularitet som
ett förbud väntas leda till.
I en omröstningen i parlamentet för fem år sedan tvingades
regeringen till en delvis reträtt. Då förbjöds allt fysiskt våld mot
barn som lämnar märken efter sig. När frågan återigen nådde
parlamentet i höstas var man bättre förberedd och stoppade med
hjälp av oppositionen omröstningen från att hållas. Efteråt sade
barnminister Beverley Hughes att regeringen visserligen inte vill
uppmuntra till aga men att man heller inte vill kriminalisera den.
– Om vi förbjöd aga i lagen så skulle det i praktiken innebära att
en mamma som slår till sitt barn på handen när det vägrar lägga
tillbaka godis i affären riskerar att åtalas, sade hon enligt BBC.
Med liknande argument stoppades ett försök att förbjuda aga på
Nordirland 2007. Samma år hamnade Storbritannien sist när
UNICEF jämförde barns välfärd i 21 västländer, inklusive USA. Ett
viktigt kriterium var de dåliga relationerna mellan barn och vuxna.
Många menar också att barn och ungdomar ofta demoniseras av
vuxenvärlden. I stället för att ses som resurser betraktas de som
problem – inte minst av medierna. När en pappa nyligen arresterades av polis för att ha slagit till sin son så ledde det till ett ramaskri.
Arresten ansågs vara mer skadlig för pojken än själva smällen.
Frågan är så kontroversiell att Rädda Barnen i Storbritannien
lagt ner sin offentliga kampanj för att i stället försöka påverka politikerna bakom kulisserna.
– Det är mycket mer effektivt. Allmänheten är tyvärr inte övertygad och regeringen tänker inte ta striden. Tyvärr undergräver
Barn 2/2009

bristen på ett förbud också våra
möjligheter att påverka situationen i andra länder eftersom de ser
att vi inte lever som vi lär, säger
Corinna Csaky, på engelska Rädda
Barnens ”child protection team”.
Hårdast drivs frågan i stället av
organisationer som End All Corporal Punishment och Children are
Unbeatable Alliance. För dem är
just Sverige ett viktigt föredöme
och ett bevis på att en lagstiftning
mot aga inte alls måste leda till
kaos och ouppfostrade ungar.
– Det här är ett politiskt problem. Den ”allmänna opinionen”
Det händer att Tijen O’Reilly agar
har inte samtyckt till en agalagsin dotter Lale.
stiftning någonstans där den
införts. Attitydsförändringarna
kommer först efteråt, säger Rachel Hodgkin, taleskvinna för Children are Unbeatable Alliance.
Som exempel nämner hon Nya Zeeland där en lag infördes i juli
2007, trots omfattande protester och demonstrationer. Där tycks
lagen nu fungera enligt polisen som fått i uppdrag att rapportera
om konsekvenserna. Även i Tyskland var motståndet stort innan
agalagen trädde i kraft.
– Samtalen från barn till våra telefonjourer visar inte bara på att
aga är vanligt utan även att många barn får stryk på riktigt och att
det ignoreras av myndigheterna, säger Rachel Hodgkin.
Enlig henne är våldet inte bara ett problem i sig självt.
– Det är också en viktig symbol för hur barn behandlas i allmänhet eftersom de är undantagna i rättsystemet. Samtidigt sänder det
ett budskap till barnen om att våld är ett sätt att få det man vill och
en metod för att lösa problem.
Själv förespråkar hon i stället en uppfostringsmetod som hon
läst att man använder sig av i Sverige. Där går föräldern ner i barnets höjd och behåller ögonkontakten samtidigt som hon ställer en
rad frågor om barnets agerande.
– Det verkar vara ett mycket effektivare sätt att ändra ett barns
beteende än en utskällning från en arg vuxen.
Plötsligt kommer Julia tillbaka från klätterställningen och hoppar
upp i mamma Helens knä. När hon skrattar ser man att en rad vita
stumpar är på väg att ersätta mjölktänderna. Julia och Helen har
just återfunnit en av tänderna som Julia tappat på skolgården ett
par dagar tidigare. Nu diskuterar mor och dotter om även den här
tanden kommer att ersättas med pengar – precis som pappersbiten
som nyligen fick ersätta originalet. Allt tyder på att så är fallet.
Enligt både Helen och Tijen så håller synen på aga på att förändras i Storbritannien även utan lagstiftning. Till exempel har det
blivit ytterst ovanligt att se någon straffa sitt barn offentligt. Vid
närmare eftertanke tror Tijen ändå att ett förbud vore bra. Helen är
däremot säker på sin sak.
– En lag hade inte fått mig att byta uppfostringsmetod. Redan
i dag övervakas vi av kameror var vi än går. Men än finns de inte i
hemmet, säger Helen.
De gånger hon agar Julia rör det sig oftast om ett slag på handen, pappan daskar ibland barnen på stjärten. Sedan i höstas har
det skett vid tre-fyra tillfällen.
– Barn testar alltid gränser. Därför hjälper det om de vet att ett nej
verkligen är ett nej. ■
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Hot om smisk har länge setts som en självklar del av inlärningen i libanesiska
skolor. Men en förändring är på väg. Här håller Ibtissam Makssoud mattelektion.

32

Barn 2/2009

Disciplin
Libanon är ett samhälle präglat av krig och politiska konflikter.
Våldet spiller över på alla, också barnen.
I skolan är aga mer regel än undantag.
Nu jobbar Rädda Barnen med lärare och barn för att bryta
våldsspiralen.
TEXT nadja debove FOTO karl melander
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40 procent av alla barn i Libanon har upplevt våld i skolan.

.


























Republiken Libanon/
Lubnan
Antal invånare:

4,1 miljoner, varav 400 000

palestinier
Beirut
republik
Yta: 10 452 km 2
BNP/Invånare: 7 375 dollar
Huvudstad:
Statsskick:

96 procent
muslimer och kristna.

Läs- och skrivkunnighet:
Religioner:


Källa: Utrikespolitiska intitutet

Detta gör Rädda Barnen
mot aga i Libanon:
● Utbildar lärare och barn i konflikthantering.
● Tar fram statistik och forskning kring aga.
● Sprider kunskap om alternativa uppfostringsmetoder till föräldrar och lärare.
● Erbjuder psykologstöd till barn som drabbats.
● Verkar för ett totalförbud mot aga.
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– När min storasyster kom hem från skolan
med märken av lärarens fingrar på kinden
blev pappa tokig, säger Aya Sati.
Hon är 10 år och sitter med några kompisar inne på ungdomsgården i byn Kamel
el loz, öster om Beirut. De berättar hur det
är att gå i skolan här, hur lärarna beter sig
mot barnen.
– Pappa gick till skolans rektor och klagade, fortsätter hon och dinglar med benen
under den vita plaststolen.
Hon snorar till, det är kallt. Ayas röda
tröja är tunn.
På skolan ställde pappan till en hel scen,
berättar hon. Rektorn blev arg – han med.
Fast inte på läraren, utan på pappan.
– Han tyckte att det var lärarens rätt att
straffa min syster. Rektorn ville till och med
att pappa skulle be om ursäkt för att han
hade klagat. Men han vägrade.
I dag går Ayas syster i en annan skola.
Läraren jobbar däremot kvar.
Ayas erfarenheter är inte unika. I Libanon är aga tillåtet och vanligt i skolan. En
undersökning visar att omkring 40 procent
av barnen i landet har upplevt våld i skolan.
Oftast är det lärarna som slår, ibland rektorerna.
Våldet ser ut på olika sätt.
– Vissa kallar en för åsna och säger att man
aldrig kommer att bli något. De blir jättearga
när man inte gjort läxan eller inte förstår.
Aya och hennes kompisar ruskar alla på
huvudet, de tycker inte att sådana ord är bra.
– Man blir jätteledsen och förnedrad. Det
känns pinsamt när hela klassen tittar på.
Just nu pågår ett

omfattande arbete för att
få politikerna att införa ett generellt förbud
mot aga i de libanesiska skolorna. I dag har
bara vissa ett uttalat förbud.
– Och i dessa skolor finns inte några ruti-

ner för vart föräldrar kan vända sig med en
anmälan, säger Rana Noueiri som arbetar
med våldsfrågor på Rädda Barnens kontor
i Beirut.
Det finns heller inte några regler som
tydligt definierar vad som är våld.
– Det finns vittnesmål från elever om
både fysiska och psykiska bestraffningar på
skolor med agaförbud.
Rädda Barnen är en av de organisationer
som är med och arbetar fram ett förslag på
en lag om hur barn kan skyddas från våld i
skolan.
– Men det tar tid. Ämnet är känsligt.
Tidigast i slutet av nästa år kan ny lagstiftning vara på plats, säger Rana Noueiri.
Många menar att aga inte bara borde förbjudas i skolan, utan även hemma.
En av dem är Ibtissam Rifaiéh. Hon är rektor på en pytteliten kommunal skola i Beiruts
södra förorter. Här trängs 112 små skolpojkar
i fyra rum, de allra minsta har undervisning
i källaren.
När hon tillträdde för sju år sedan
avskaffade hon, på eget bevåg, alla former
av fysisk bestraffning.
– Det uppskattas inte av alla föräldrar.
De tror inte att barnen lär sig utan hot om
smisk. Vi får ägna mycket tid åt att prata
med föräldrarna om hur de på bästa sätt
kan stötta sina barn i skolarbetet.
Ibtissam Rifaiéh ser att barn som agas
hemma är mer våldsamma och har svårare
att lyssna till mjukare undervisningsmetoder.
– De olika budskapen i skolan och i hemmet blir förvirrande. För barnens skull vore
ett totalförbud det bästa.
Att aga är så vanligt tror hon beror på
vanans makt. Ett mönster som upprepas generation efter generation i brist på alternativ.
En annan förklaring är det politiska och
religiösa våldet i regionen.
Barn 2/2009

När Ibtissam Rifaiéh avskaffade alla former av fysisk bestraffning i
skolan där hon är rektor uppskattades det inte av alla föräldrar.

Libanon har en dramatisk och våldsam historia.
Aga har blivit en del av vardagen. Men självklart
består livet av annat också – schack, till exempel,
som här i södra Beirut.

Många hus i Beirut bär spår av krig.

Barn 2/2009
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Rädda Barnen utbildar såväl lärare som elever i Libanon i
konflikthantering. Resultaten märks tydligt i klassrum och på skolgårdar.

”

De blir jättearga när man
inte gjort läxan eller
inte förstår. Vissa
kallar en för åsna
De senaste decennierna har svåra konflikter drabbat landet. Inbördeskrig, politiskt
färgade mordattentat och nu senast en fem
veckor lång konflikt sommaren 2006 mellan
Israel och Hizbollahrörelsen inne i Libanon.
Den tvingade en miljon libaneser på flykt och
dödade 1 200, de allra flesta civila.
– Det gör avtryck i människorna som
lever här.
Även i huvudstaden Beirut syns spår.
Mellan moderna kontorskomplex och
toklyxiga skyskrapor trängs husfasader
alldeles prickiga av kulhål. Urblåsta byggnader finns över allt. I gatukorsningarna står
pansarvagnar på vakt.
Landets invånare har olika ursprung. Religion, politisk tillhörighet och släktbakgrund
definierar vilken folkgrupp man tillhör.
Men – vanan att slå barn förekommer i
alla grupper. Även bland palestinierna som
lever i de 60 år gamla flyktingläger, som är
spridda över landet.
Rasha Abou Naaj, 14, bor i Ain el Helweh, söder om Beirut. Här lever 70 000
palestinier, ofta under pressade ekonomiska och sociala förhållanden.
Trångboddheten är omfattande.
– Det händer ofta att vuxna bråkar här
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ute, säger hon och pekar ut mot gatan där
grönsaksstånden står tätt så att det skaver.
Men också i skolan förekommer våld.
Även om Rasha själv inte definierar det
som övergrepp.
– När man bryter mot reglerna eller inte
gör som lärarna säger så smäller de bara till
en lite grann, inte mycket. Det är inte så
farligt, det är vi vana vid.
Fembarnsmamman Kawthar Abou Salah
står bredvid och lyssnar. Hon säger att de
svåra förhållandena i lägret påverkar alla
negativt.
– Situationen här gör att vi vuxna har
dåligt med tålamod. Det drabbar barnen. Jag
tror samma sak stämmer för lärarna. De känner sig precis lika pressade som vi andra.
Läraren Kahdidja Ali Chaalan håller
med. Hon menar att det ansträngda läget
spiller över i klassrummen.
– Det blir lätt oroligt. Har man bara kunskapen att hantera det är allt bra. Men precis
som jag är det många lärare som saknar de
pedagogiska verktygen för att möta barn på
ett respektfullt sätt.
När Rädda Barnen erbjöd en kurs om
alternativa undervisningsmetoder tackade
hon genast ja. Efter det har mycket ändrats.
– Tidigare skrek jag och hotade barnen,
fula ord som jag i dag skäms över. Men det
var mitt sätt att behålla kontrollen.
I dag utbildar hon andra lärare.
– Mycket handlar om att förstå sig själv
och sina reaktioner, att se på barnen som
en möjlighet och inte ett problem.
Även barnen har gått på kurs. I konflikthantering.
– Tidigare gick barnen direkt från irritation till våld. Nu ser jag hur de löser sina
bråk med samtal. ■
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år att fira

– men mycket kvar
att kämpa för
I år är det 30 år sedan
Sverige som första land i
världen införde ett förbud
mot aga.
Trots att lagen bevisligen
har lett till minskat våld
mot barn så har bara 24
länder valt att följa vårt
exempel.
Agaförbudet tillsammans med medvetna
metoder för att nå föräldrar med information har inneburit att Sverige idag kan
uppvisa de absolut lägsta siffrorna i världen
vad gäller förekomsten av våld mot barn i
hemmet.
– Barns status i förhållande till vuxna
har definitivt genomgått en uppgradering,
säger Monika Sarajärvi, handläggare på
Rädda Barnens Europasektion i Stockholm.
– De flesta barn i Sverige idag kan lyckligtvis se det som en självklarhet att de inte
blir slagna.
Men alla barns värld ser inte ut som vår.
Endast 24 länder har infört ett förbud mot
barnaga. I 170 länder är det fortfarande
fullt lagligt att slå barn. I länder som Tjeckien och Frankrike är aga fortfarande tillåtet
även i skolan.
Under Sveriges ordförandeskap i EU i höst
kräver Rädda Barnen att regeringen verkar
för ett totalförbud mot aga i Europa. ■
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Använder lärarna på din skola våld?

Yousef Talal Moustafa, 14 :
På min skola slår lärarna barnen när vi
låter för mycket eller för att vi glömt att
göra läxan. En del lärare använder linjalen. Andra
låser in barnen i klassrummet under rasten, eller
så får de inte vara med på gympan som är så kul.
En pojke jag känner fick en lapp runt halsen där
det stod att han var lat.

”

Mohammed Saty, 14 :
Jag har aldrig träffat på en lärare som inte
slår. Det finns inte. Alla barn är vana vid det,
men man blir lika upprörd varje gång det händer.
Man känner sig liten, det är genant att bli slagen.
Jag tror att lärarna tycker att vi lär oss bättre om vi
blir straffade. Det tror inte jag. I stället borde lärarna
prata och förklara så att man förstår.

”

Abir Abou Abbass, 13
Vissa lärare slår. De
flesta föräldrar jag
känner tycker inte om det.
Min pappa klagade en gång
när min storebrorsa råkat illa
ut. Men inget hände. Nu har
pappa flyttat honom till en
annan skola. När jag var liten
var jag alltid rädd för att gå
till skolan. Men nu har jag
vant mig. Jag bryr mig
inte längre om våldet.
Men det är klart att
det påverkar en,
på något sätt.

”
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Livet för barnen och ungdomarna i fängelset i Haripur
är oerhört tufft. Byggnaden saknar glasfönster och
på vintern blåser det rakt igenom cellerna där barnen
sover på tunna madrasser direkt på betonggolvet.
Ändå har fångarna i Haripur det bättre än i de flesta
andra fängelser i Pakistan.

Mönsterfäng
38
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Trånga, dragiga celler, smuts,
våld och sexuella övergrepp.
Det är vardagen för tusentals
barn och ungdomar som sitter fängslade i Pakistan.
Tidningen Barn besökte
Haripur Central Jail, ett
fängelse där Rädda Barnen
gjort skillnad.
TEXT GÖRAN engström FOTO ANDERS HANSSON

Det ska sägas direkt,

gelse?
Barn 2/2009

Haripur Central Jail är inget vanligt
pakistanskt fängelse. Det är ett mönsterfängelse. En plats
där fångarna har det betydligt bättre än på andra håll i
landet. Och där vice fängelseintendenten, Mr Zalfar Iqbal,
villigt och utan några som helst förbehåll låter utländska
besökare intervjua internerna om livet bakom murarna.
Trots den överraskande öppenheten och den relativt
höga standarden är det långt ifrån någon oproblematisk
tillvaro för de unga internerna. Den fysiska miljön på
fängelset i Haripur är minst sagt tuff, med dragiga celler, usel hygien, smuts och sjukdomar. Depressioner,
stress och sömnproblem är vanligt bland fångarna, och
ungdomarnas egna berättelser vittnar om våld, fysiska
bestraffningar och sexuella övergrepp – både från äldre
medfångar och från personalen.
– Situationen har blivit bättre, men den är inte bra,
konstaterar Ghulam Qadri, programchef för Rädda Barnens Juvenile Justice Programme, JJP, i Pakistan.
Haripur är en mellanstor pakistansk stad. Den ligger
drygt två timmars bilresa norr om huvudstaden Islamabad, mitt i den oroliga nordvästra gränsprovinsen inte
långt från talibanland. Längs den dammiga huvudgatan
sjuder det av liv: bilar med ilskna tutor som kryssar
sig fram på fel sida av vägen, överlastade åsnor med
skygglappar för ögonen, beslöjade kvinnor på väg till
basaren, barn som leker och män som mest tycks titta på.
De gropiga trottoarerna kantas av rullande fruktstånd
och små butiker som erbjuder allt från blodiga fårskallar
till brokiga sjalar i finaste kashmirull. Med andra ord:
det ser ut som i de flesta pakistanska småstäder. Samma
oväsen, samma dofter, samma kaos.
Fängelset ligger i stans utkant och omgärdas så här
års av en spirande grönska. Innanför de höga vitkalkade
murarna vilar ett återhållsamt, nästan sakralt lugn.
De långa, svepande promenadstråken av engelskt snitt
påminner oss om att landet fram till mitten av förra
seklet var en del av det stora brittiska imperiet.

Rädda Barnens Juvenile Justice

Programme startades
1992 med målsättningen att förbättra förutsättningarna
för de barn som sitter inlåsta i pakistanska fängelser. Det
handlar bland annat om utbildning, att ge ungdomarna
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Kvinnoavdelningen i fängelset i Haripur.

Fångarna lagar sin mat på små träspisar inne i cellerna.
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Islamiska republiken Pakistan
Islāmī Jamhūriya-i-Pākistān
167,762,040
Islamabad
Statsskick: Semipresidentialism
Yta: 803 940 km 2
BNP/Invånare: 925 dollar
Läs- och skrivkunnighet: 53 procent
Religioner: muslimer och kristina.
Antal invånare:
Huvudstad:



40

Källa: Utrikespolitiska intitutet

bättre förutsättningar den dagen de lämnar
fängelset. Men det handlar också om att öka
kunskaperna och medvetenheten kring barnens rättigheter bland personalen. Okunskap i kombination med bristande respekt
för barnens intressen och behov är ett stort
problem i Pakistan, förklarar Ghulam Qadri.
– Våld förekommer på alla nivåer, från det
att ungdomarna grips av polisen till dess att
de låses in i fängelset. Vi vet säkert att ungdomarna utsätts för fysiskt våld och sexuella
övergrepp från äldre medfångar. Sedan har
vi ungdomarnas egna vittnesmål om att de
utnyttjas på olika sätt av fängelsepersonalen.
– Ett annat problem är levnadsförhållandena på fängelserna, inte minst trängseln.
Det är inte ovanligt att tjugo, ibland trettio
personer tvingas dela på en cell. Dessutom
saknas de mest basala saker som avskilda
toaletter, rent vatten och skydd mot vädret,
berättar Ghulam Qadri vidare.
På Haripur Central Jail finns knappt
1 500 fångar. Drygt 150 av dessa är barn
som antingen väntar på att bli dömda eller
har dömts för olika brott. De vanligaste
domarna gäller narkotikabrott, smuggling,
våldtäkt och mord.
– Inte minst morddomarna har ökat
mycket de senaste åren. Sedan dödsstraffet
avskaffades för minderåriga har det blivit
vanligt att föräldrar lägger skulden på
sina barn för allvarliga brott som de själva
begått, berättar Ghulam Qadri.
Genom att ange sina barn undgår de
i bästa fall att någon i familjen avrättas.

Skulle barnet dömas till livstids fängelse,
vilket i Pakistan innebär 15–25 års fängelse,
finns det en chans att få domen omprövad
och kortad med upp till tio år.
Yar Khan är 15 år gammal. Han kom
till fängelset i Haripur i oktober förra året,
dömd till 25 års fängelse för att ha dödat
en skolkamrat. Han har överklagat domen
och hoppas få straffet sänkt. Han ångrar det
han gjorde, säger han, men är inte speciellt
oroad över sin framtid.
Med obekymrad min berättar han vad
som hände.
– Jag hamnade i bråk med en kamrat i
skolan. Det var egentligen bara en småsak,
men han drog kniv och högg mig i magen.
Jag hamnade på sjukhus och medan jag låg
där bestämde jag mig för att hämnas. Det
var inte meningen att döda honom, men
gjort är gjort och nu måste jag acceptera
min situation.
– Eftersom jag bara var 15 år när jag
dödade honom hoppas jag att domstolen
sänker straffet. Om det inte blir så? Då får
jag sitta här tills jag blir 40, passa på att
utbilda mig och förbereda mig för livet
efter fängelset.
Enligt en rapport från

Human Rights Watch
är Pakistan är ett av fem länder i världen
där unga människor riskerar att dömas till
döden. Detta trots att landet för flera år
sedan antog en lag, Juvenile Justice System
Ordinance, JJSO, som förbjuder avrättning
av minderåriga.
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Yar Kahn är 15 år och dömd till 25 års
fängelse för mord. Han stack ihjäl en
jämnårig skolkamrat. ”Det var inte
meningen att döda honom, men gjort
är gjort”, säger Yar.

”

Våld förekommer på
alla nivåer, från det
att ungdomarna
grips av polisen till
dess att de låses in i
fängelse
Ett av problemen enligt rapporten är att
många pakistanier saknar ett datum för sin
födsel och därmed har svårt att bevisa sin
ålder i en domstol. Ett annat problem är att
införandet av speciella ungdomsdomstolar,
där jurister med specialistkompetens ska
se till att barnens bästa sätts i centrum, går
långsamt.
– Nu är det upp till den åtalade att
själv bevisa sin ålder. Men att få fram ett
medicinskt intyg är dyrt och domstolarna
tar bara hänsyn till de konkreta bevis som
läggs fram, förklarar Ghulam Qadri.
Ett annat stort problem är den långa
handläggningstiden i de pakistanska domstolarna. En misstänkt brottsling får ofta
vänta flera år på sin dom. Återigen är det
de unga som drabbas värst. Enligt JJSO är
det den misstänktes ålder vid brottstillfället
Barn 2/2009

som ska räknas. Men den usla födelsekontrollen, de långa handläggningstiderna och
det faktum att domstolarna inte registrerar
den misstänktes ålder, gör att minderåriga
riskerar att behandlas som vuxna.
– Just nu är processen väldigt långsam,
och i fängelserna finns ingen mekanism för
att skynda på eller följa upp en dom. Vad
vi vet har ingen minderårig avrättats de
senaste två åren, men problemet med det
nuvarande systemet är att vi inte kan vara
säkra, säger Ghulam Qadri.
I Pakistan finns ett drygt 30-tal fängelser
med separata ungdomssektioner. För att
minska de interna spänningarna är fångarna på fängelset i Haripur indelade efter
ålder, där de som ännu inte fyllt 18 år sitter
för sig, 18–21 åringarna för sig, och de mellan 21–25 för sig.
Upplägget är det samma för alla tre avdelningarna: långa, smala huskroppar som
omgärdas av krackelerade vitkalkade stenmurar. Alla celler har utgång mot gården.
Framför de rektangulära hålen i väggarna,
där man normalt förväntar sig en dörr eller
ett fönster, sitter bara grova järngaller.
Fångarna har rullat ut sina tunna madrasser direkt på det kalla cementgolvet.
Reglerna tillåter tre filtar per fånge, berättar fängelseintendenten. Att de öppna
cellerna skulle utgöra ett problem för fångarna håller han inte med om. De är vana vid
enkla förhållanden, konstaterar han.
Ghulam Qadri är av en annan uppfattning.

– Vädret i Pakistan kan vara extremt
tufft, temperaturen kan skifta från många
minusgrader på vintern till 45 grader varmt
på sommaren. Här finns inget skydd mot
vare sig värmen eller kylan.
Ghulzamin Khan, 16, har sin sovplats i
längst in i en stor cell. Hans få tillhörigheter
ligger utspridda på golvet bredvid madrassen. För att hålla värmen på nätterna, men
också för att skydda sig mot övergrepp från
andra fångar, sover han tätt ihop med två
kamrater. Alla tre sitter för samma brott:
kidnappning och gruppvåldtäkt på en jämnårig pojke. Livstidsdomen på 25 år kortades
med tio år efter att Ghulzamin överklagat
till högsta domstolen. Nu har han avtjänat
tre år. Han är kritisk till en hel del i fängelset, inte minst maten som är både dålig och
alltför knapp. Trots den svåra situationen
kan han se positivt på framtiden.
– Jag har brutit med mitt tidigare liv.
Tiden i fängelset är en chans att börja om,
att skaffa mig en utbildning som jag kan ha
nytta av den dag jag släpps ut.
Om man för ett ögonblick bortser från
bristerna i den fysiska miljön: trängseln,
den usla hygienen och utsattheten för
bland annat väder och vind, så kan man
absolut hävda att förhållandena har blivit
mycket bättre sedan Rädda Barnen startade
sitt arbete på de pakistanska fängelserna,
konstaterar Ghulam Qadri.
Fångarna behandlas bättre. Övergrepp

sker
fortfarande men i betydligt mindre omfatt-
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Sabra, 27 år, i lila sjal, är dömd till 25
år för narkotikabrott. Hennes treåriga
dotter bor med henne i fängelset.
Samina, 30 år, i gult, har suttit i fängelse i åtta år utan rättegång.

Fottvagning inför middagsbönen på ungdomsavdelningen i
fängelset i Haripur.

ning än tidigare. En annan stor, och för många
fångar till och med livsavgörande förändring,
är att det finns skolor på fängelserna.
Sohail Fida är 25 år. Han kom till fängelset i Haripur när han var 17 år gammal,
dömd till döden för mord. De första fem
åren tillbringade han i dödscell, avskild från
andra människor. Nu är straffet omvandlat till livstid, det vill säga 25 års fängelse.
Sohail Fida gestikulerar ivrigt medan han
berättar på perfekt engelska:
– När jag kom hit kunde jag varken läsa
eller skriva. Nu är jag inne på min andra
mastersutbildning. Den första var inom
internationella relationer, nu läser jag historia.
Sohail Fida berättar att han parallellt
med de egna studierna hjälper till att utbilda yngre fångar. För det får han en liten lön
på motsvarande 100–200 kronor i månaden.
På fängelset bedrivs även mer yrkesspecifika utbildningar. Fångarna får lära sig
olika hantverk som de har nytta av den dag
de släpps ut. Tanken är att de ska kunna ta
ett litet lån och starta en egen verksamhet
för att försörja sig.
En av de stora utmaningarna framöver
är enligt Ghulam Qadri att få igenom en
höjning av den lägsta åldersgränsen för
fängelsestraff. I dagsläget är det fullt lagligt
att sätta en sjuåring i fängelse. Rädda Barnen har engagerat sig i frågan och hoppas
att gränsen ska höjas till 14 år.
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– Det sitter massor av barn som inte är
mer än 11–12 år gamla i pakistanska fängelser. Den yngsta jag har mött var bara nio år,
han var dömd för mord men frikändes och
släpptes senare. Det var ett typiskt fall där
föräldrarna skyllde på sitt barn.
Ett annat av Rädda Barnens prioriterade
områden är att utbilda polisen i frågor som
rör barns rättigheter. Det handlar om hur
de ska bete sig när de har med minderåriga
att göra, till exempel att de inte får använda
våld, förklarar Ghulam Qadri.
Förhoppningar finns också att inom kort
kunna introducera ett system för kontroll
och uppföljning av de minderåriga som
grips misstänkta för brott. Vad händer med
dem? Vart tar de vägen och hur långa straff
får de? I dag finns ingen sådan uppföljning.
Att omsätta en ny lag i praktiken kan vara
knepigt. Oftast innebär det mer problem än
själva beslutsfattandet kring lagen, konstaterar Ghulam Qadri. Juvenile Justice Systems
Ordinance är snart tio år gammal, men
fortfarande svårtförstådd eller till och med
främmande för många av dem som kommer i
kontakt med Pakistans unga brottslingar. Alla
jurister kan inte vara specialister på barns rättigheter, påpekar Ghulam Qadri vidare. Därför
är en av de viktigaste åtgärderna framöver att
landet får sina ungdomsdomstolar. Och att det
finns personal som har kunskapen och viljan
att sätta barnens intressen och behov främst. ■

Fallet Mutabar Khan
Mutabar Khan var 16 år gammal när greps av

den pakistanska polisen misstänkt för mord. Han
sattes i fängelse direkt efter gripandet, men det
skulle ta 2,5 år innan han fick sin dom. Den sjätte
oktober 1998, efter 30 månaders väntan, dömdes
den då 18 år gamla pojken till döden.
In i det sista kämpade Mutabar Khan för att få
sin dödsdom omvandlad till livstids fängelse. Med
hjälp av skolintyg försökte han övertyga domstolen
om att han bara var 16 år när morden ägde rum,
och därmed enligt lag inte kunde avrättas. Han
hävdade också att myndigheterna måste ha känt
till hans ålder, eftersom de i över två år hållit honom
inlåst i ungdomssektionen på fängelset i Peshawar.
Trots den övertygande argumentationen fann
Mutabar Khan ingen nåd. Den 13 juni 2006 – tio år
efter brottet och åtta år efter att han fått sin dödsdom – hängdes han i fängelset i Peshawar.
Detta är det senast kända fallet i Pakistan där
en person avrättats för ett brott som begåtts före
18 års ålder. ■
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Tack alla ni
som möjliggjorde världens
nyttigaste våffla.
Tack alla ni som gjorde det möjligt för oss att genomföra Rädda Barnen-dagen.
Runt omkring i Sverige såldes våfflor efter vårt unika recept: våffelmix, grädde, sylt och en gnutta medmänsklighet.
Intäkterna från våfflorna har nu omvandlats till ovärderlig hjälp för utsatta barn i Sverige och ute i världen.
Vi vill även uppmärksamma alla medlemmar som trotsade snålblåsten för att berätta
om vår verksamhet ute på landets gator och torg.
Ett stort tack från oss på Rädda Barnen.

KÖP RÄDDA BARNENS
FAMILJEKALENDER 2009/2010.
Maila oss på info@rb.se eller ring på 08- 698 90 20
för att beställa kalendern.
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Svenska företag och kommuner stödjer Rädda Barnen och Tidningen Barn
Nå djupare och skapa
genuint engagemang!

Tänker lite längre

från bebis till busfrö
Våra barn är inte nöjda
med den värld vi ger dem,
de vill ha en bättre…
Vi värnar om miljön.
Det är vårt bidrag.

grycksbopaper.com

En konstnärlig upplevelse tar vid
där fakta inte når ända fram. Vi
kommer till er med teater som
personalutveckling, temadag i
skolan eller som diskussionsunderlag.
Teater Tropos har spelat
uppsökande teater för vuxna, barn
och ungdom i tio år. Teman på vår
repertoar är bl.a. utanförskap,
sexuella övergrepp, hämmande
könsroller, hedersvåld etc.
Vi har föreställningar som berör
starkt men spelar också komedi
som kan få de mest inskränkta att
skratta åt sina egna fördomar.

Kontakt: 070-521 07 16
epost@teatertropos.se
www.teatertropos.se

Engagerande och kritikerrosade föreställningar sedan 1999!

Visa ditt stöd genom att annonsera i Tidningen Barn. Kontakta AnnonsKraft: 0651-169 80 eller info@annonskraft.se
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Svenska företag och kommuner stödjer Rädda Barnen och Tidningen Barn
Ansvar, miljö och kvalitet - vår värdegrund
www.nestle.se

MORA
ÄR FANTASTISKT
www.MORA.Se

www.trelleborg.com

GOLV • FÄRG • BADRUM

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

En bra
förpackning
ska
inte bara
En bra
tåla
stötar.
förpackning

Vi satsar på framtiden
- 25 miljoner till våra ungdomar

go.schüllerquist/Foto: Stéfan Estassy

mindwell

EKENHUSET • KUNGENS KURVA • WWW.EKENHUSET.SE

ska inte bara
tåla stötar.

www.soderhamn.se

Den ska också återge
färger och tryck bra
och vara en del i en
kreativ process.
I en stark kedja är
varje länk viktig. Om
Den ska också återge färger och
du vill skapa ett starkt
tryck bra och vara en del i en
varumärke kan inget
kreativ process.
lämnas åt slumpen.
I en Korsnäs
stark kedja är
länk
ärvarje
en av
viktig.
Om dufrämsta
vill skapa ett
Europas
starkt varumärke kan inget
leverantörer av papper
lämnas åt slumpen.
och kartong för högKorsnäs är en av Europas
kvalitativa förpackfrämsta leverantörer av papper
ningar. Förpackningar
och kartong för högkvalitativa
vars krav på
styrka,
förpackningar.
Förpackningar
tryckkvalitet
vars
krav på styrka,och
tryckkvalikörbarhet
i maskin
är
tet
och körbarhet
i maskin är
mycket
höga.
mycket
höga.

www.korsnas.com

Visa ditt stöd genom att annonsera i Tidningen Barn. Kontakta AnnonsKraft: 0651-169 80 eller info@annonskraft.se
Korsnas_Annons.indd 1
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SISTA ORDET
Inger Ashing, styrelseordförande
inger.ashing@rb.se

F

ör mig, som för många andra,
är det självklart att man inte
slår barn. Jag var bara fem år
när Sverige, som första land i
världen, antog lagen mot aga.
Jag har haft turen att växa upp
i ett land och i en tid då våld mot
barn inte varit socialt accepterat.
Mina första år bodde jag och
min familj i England. Min mamma arbetade ett kort tag på en
skola och har i efterhand berättat att det där fanns rottingar och
andra tillhyggen som användes
för att ”tillrättavisa och uppfostra”
barnen. För oss var det ofattbart och
en av anledningarna till att familjen
flyttade.

Men tyvärr finns det

fortfarande
skolor som har skåp där ”uppfostringsredskap” förvaras och där barn
agas. Sedan 1979 har barnaga endast
förbjudits i 24 länder. Det betyder att
det fortfarande finns 170 nationer där
det är tillåtet att slå barn! Vi i Rädda
Barnen gör allt vad vi kan för att
ändra på det. Vi tycker att Sverige ska
fortsätta att vara ett föregångsland.
Sveriges regering måste verka mer
kraftfullt för att barnaga ska förbjudas inom EU och agera genom FN och
andra internationella institutioner.
Mer behöver göras och det nu!
Sedan lagen mot aga antogs i Sverige
har våldet mot barn minskat avsevärt.
Men våld mot barn är fortfarande ett
stort problem. Idag uppskattas att ungefär
200 000 barn utsätts för någon form av
våld i hemmet. Och som om det inte var illa
nog så lever en tiondel i en familj där deras
mamma misshandlas.
Barn är lojala mot sina föräldrar, även om
de inte förtjänar det. Vi ser att många barn tar
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”

Sveriges regering måste verka
mer kraftfullt för att
barnaga ska förbjudas
inom EU

ett ansvar som de inte borde behöva samtidigt som
samhället sviker.
Ett barn som blir

slaget eller som tvingas se på när
någon annan i familjen misshandlas påverkas för
alltid. Barn som misshandlas tappar lätt tilliten till
vuxna. De sår som uppstår kan ta lång tid att reparera. Detta vet vi. Ändå görs inte tillräckligt för att
skydda och stödja de barn som utsätts.
Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till
skydd, stöd och rehabilitering. Men i Sverige idag
är möjligheten till stöd beroende av var i landet
man bor. I vissa kommuner finns ett utvecklat stöd
medan det helt saknas i andra. Det är oacceptabelt!
Kvaliteten på stödet varierar också kraftigt i landet.
Det finns dessutom allvarliga brister i myndigheters
samverkan kring barn i utsatta situationer. Rädda
Barnen arbetar för att det samarbetet ska bli bättre.
De Barnahus som öppnat runt om i landet är ett steg
i rätt riktning.
Men vi kan inte slå oss till ro. Arbetet mot våldet
måste fortsätta med oförändrad kraft. Varje barn
som drabbas av våld i familjen är ett barn för mycket. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Tillsammans kan vi bidra till att fler barn får det skydd och
stöd de behöver. ■
Barn 2/2009

ANNONS

En förmån för dig som är aktiv eller
vill engagera dig i Rädda Barnen
– så får du biljetter till Astrid Lindgrens Värld för hela familjen!
Tillsammans bjuder Rädda Barnen och Astrid Lindgrens Värld
på en oförglömlig dag för både barn och vuxna när Rädda
Barnen firar 90-år med bland annat korvgrillning och artister.
Anmälan och information på www.rb.se/region/norrkoping

Ta med dig
familjen och hälsa
på mig den 13 juni!
Din sista vilja kan ge många barn runt om i världen en framtid!
Kanske har du redan skrivit ett testamente. Men har du tänkt på att du också kan
välja att nämna Rädda Barnen som testamentstagare i ditt testamente? För att vi
ska kunna fortsätta vårt långsiktiga arbete behöver vi ditt bidrag även i framtiden.
När du nämner Rädda Barnen i ditt testamente gör du stor nytta även för nästa
generation av barn i utsatta situationer, både här hemma och ute i världen.
Ring och beställ vår nya broschyr – ”Varför ska man skriva testamente?” på tel. 08-698 90 20 eller gå in på www.rb.se/geengava
och klicka på Testamente. Där kan du också skriva ut broschyren.

Ett vinstrikt sätt att göra en god insats
PostkodLotteriet är ett annorlunda
Lotteri. Samtidigt som lottköparna
har chans att vinna många miljoner
gör de en god insats för människan,
djuren och miljön.
PostkodLotteriets mål är att samla in så
mycket pengar som möjligt till bland
annat Rädda Barnen och de övriga 15
organisationer som för närvarande får
del av Lotteriets överskott. Sedan starten för drygt tre år sedan har de fått dela
på 620 miljoner kronor!

Över 1,5 miljard i vinster
Hittills har våra lottköpare fått dela på
vinster värda över 1,5 miljard kronor –
skattefritt! Varje vardag, varje vecka, en
gång varje månad samt tre gånger per
år i GrannYran har de en ny vinstchans.
Vinstrika extradragningar
Ju fler som är med i Lotteriet, desto mer
får både de ideella organisationerna
och lottköparna. Vi har till exempel haft
extradragningar där vi har lottat ut en
Volvo V70 varje timme under några

sommarveckor och nu i juni lottar vi
under två veckor ut en miljon varje
vardag till en postkod.
Gå med i PostkodLotteriet i dag,
så ger du både dig själv och andra
chansen till ett rikt liv.

Anmäl dig på www.postkodlotteriet.se eller ring 099-110 40

POSTTIDNING B
Avs: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

IntresseIntresseanmälan
anmälan
finns på
finns på
enslant.se
enslant.se

Nu finns det ett enkelt sätt att ge till någon annan
samtidigt
somett
duenkelt
shoppar
Nu
finns det
sätttillattdig
gesjälv.
till någon annan
Utan
att
det
kostar
något
extra
–
läs
samtidigt som du shoppar till dig själv.mer om hur du gör på enslant.se
Utan att det kostar något extra – läs mer om hur du gör på enslant.se
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GOSIG KATT

Just nu pågår den årliga mjukdjurskampanjen på IKEA varuhus över hela världen. För varje
mjukdjur som säljs skänker vi tio kronor till Rädda Barnen och UNICEF. Pengarna används
i 16 utvalda projekt som jobbar med utbildningsinsatser för barn. Drygt 40 miljoner kronor
ﬁck vi ihop förra året och vi hoppas såklart på ett nytt rekord i år.
Men giraffer, grodor och krokodiler är inte de enda som jobbar för Rädda Barnen på
IKEA i Sverige. För varje kund som visar upp sitt IKEA FAMILY kort i kassan skänker vi
alltid 25 öre till Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejlen. Och på flera varuhus
uppmanar vi våra kunder att bidra till ett lokalt Rädda Barnen-projekt.
Så, välkommen till IKEA. Av många skäl.

a u g u s taiu g u s t i

ALLA PÅ
IKEA STÖDJER
En
slant
RÄDDA
BARNEN.
En slant
varje
gång.
varje
gång.
MEN
HÄR ÄR DE
SOM GÖR MEST.

