ETT FREDAT RUM

Ett projekt för barn som lever i vårdnadstvist

Barn som lever i vårdnadstvist riskerar alltid
att fara illa. Med projektet Ett fredat rum vill Rädda Barnen
skapa en möjlighet för dessa barn att få individuell behandling
på sina egna villkor. Barnet får ett eget utrymme med syfte att
hålla undan föräldrarnas konflikt.
I familjer med en hög konfliktnivå hotas barns utveckling av att föräldrarna
inte kan kommunicera på ett konstruktivt sätt. Rädda Barnens erfarenhet är
att när stöd erbjuds dessa familjer hamnar fokus ofta på föräldrarnas konflikt.
Barnets tankar, åsikter och behov förminskas i sammanhanget.

Samverkan ger barnet utrymme
Rädda Barnen kommer under 2014–2016 att arbeta utifrån en samverkansmodell för att skapa ett fredat rum för barn som lever i vårdnadstvist. Vi
samverkar med socialtjänsten/familjerätten,
vilket innebär att de står för föräldrakontakten
”Man har ingen
och vi på Rädda Barnens Centrum för barn
och ungdomar i utsatta livssituationer står för
och man är ingen”.
barnkontakten under projektets gång. Barnet
Ur boken Skiljas – barnen berättar
erbjuds individuell behandling utifrån sina
behov. Vilken typ av kontakt föräldrarna har
bestäms i en överenskommelse med socialtjänsten.
Innan en behandling kan bli aktuell träffas socialtjänsten, Rädda Barnen och
föräldrar för att gå igenom ärendet och sätta upp de ramar som ska gälla.

Barnets rättigheter i fokus
Allt arbete inom Rädda Barnen utgår ifrån Barnkonventionen. I detta projekt
är artiklarna 3, 6, 12 och 39 särskilt viktiga: Att barnets bästa ska komma i
främsta rummet, att alla barn har rätt till liv och utveckling, att ett barn har
rätt att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör honom eller henne samt att
alla barn har rätt till rehabilitering i en trygg miljö.
Målet med projektet är att barn som lever i vårdnadstvist och har behov av
individuell behandling ska erbjudas detta inom offentligt finansierad verksamhet.

föräldrar

Barn

Med rädda Barnens
samverkansmodell skapar
vi ett fredat rum där barn
och behandlare kan
mötas. föräldrarna får
på motsvarande sätt en
kontakt via socialtjänsten/
familjerätten utifrån sina
individuella behov.
Behandlare/
kontaktperSon

Behandlare

Samtidigt bör föräldrarna få hjälp att kommunicera och hantera sitt föräldraskap.
Under projektets tredje år är tanken att vi ska sammanställa en bok för att sprida
modellen och våra erfarenheter av den. De kommuner som till en början samverkar i projektet är Göteborg, Mölndal och Ale, men fler kommuner runt om i
landet kan tillkomma. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.
Är du intresserad av att veta mer om projektet?
Välkommen att höra av dig:
Sara Sanzén, projektkoordinator, sara.sanzen@rb.se, 08-698 92 81

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar
i utsatta livssituationer erbjuder kostnadsfri, professionell
behandling och stöd för barn och unga upp till 18 år.Vi försöker ge
särskild uppmärksamhet till barn som utsatts för våld och övergrepp,
flyktingbarn och deras familjer samt barn och ungdomar som av olika
skäl lider av psykisk ohälsa och inte får den hjälp de behöver inom
hälso- och sjukvård.Vi startade vår verksamhet i Stockholm 1990.
I dag har vi mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
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Rädda Barnen kämpar för barns
rättigheter. Vi väcker opinion och
stöder barn i utsatta situationer
i Sverige och i världen.

