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Angående föreningen B.A.R.N. med fleras skrivelse ”Rättsosäkerheten kring
samhällets utsatta barn” vilken skickats till socialministern, socialutskottet,
justitieministern, justitieutskottet och ministern för högre utbildning, med
dnr: 1544-2020/21

www.b42n.nu

Vi i föreningen B.A.R.N. med flera som står bakom skrivelsen ”Rättsosäkerheten kring
samhällets utsatta barn” vilken har skickats till socialministern, socialutskottet, justitieministern,
justitieutskottet och ministern för högre utbildning, önskar komma i kontakt med partigrupper i
riksdagen. Vår skrivelse med bilagor har informerats om vid socialutskottets sammanträde den
25 mars 2021. Syftet är att få till ett partiöverskridande möte med er där vi önskar förmedla den
kunskap vi har avseende samhällets utsatta barn, och för att delge er vilka åtgärder vi menar
behöver komma till stånd för att säkerställa att inte ett barn till far illa eller rent av mister livet på
grund av sociala myndigheters ageranden och arbetssätt.
Till skillnad från många andra som höjer sina röster eller är remissinstanser för utredningar inom
området, skiljer vår grupp sig lite grand från dem: Vi är en heterogen grupp som består av
föräldrar som har alternativt har haft sina barn omhändertagna eller har blivit av med vårdnaden
av dem, samt familjehem och jourhem. I någon mening representerar vi båda sidorna av myntet
när det gäller samhällets utsatta barn. Det är unikt i sammanhanget att ha föräldrar, familjehem
och jourhem under ”samma tak”. Vi har bestämt oss för att göra skillnad, att hjälpas åt för att
göra skillnad för samhällets utsatta barns skull.
Vi vet att det är viktigt att gå från ord till handling, inte för vår skull, utan för barnens skull. Det
är lätt gjort att missa handlingen. Vi i föreningen B.A.R.N. med flera har startat en digital
självhjälpsgrupp för föräldrar och anhöriga som riskerar eller som har fått sina barn
omhändertagna, och familjehem och jourhem som har fått sina barn omplacerade.
Självhjälpsgruppen träffas en gång i veckan och bygger på 12-stegsprogrammets modell.
Vidare, har vi något som vi kallar B.A.R.N.-snack där vi bjuder in personer som pratar om ämnen
relaterade till barnrättsområdet. Deltagande är gratis, det sker digitalt, spelas in och läggs i
efterhand ut på föreningens Youtubekanal. Som ni ser i en av bilagorna har vi även tagit fram
en checklista vars syfte är att tjäna som stöd vid beslut som rör samhällets utsatta barn och som
vi har skickat ut till stora delar av Sveriges kommuner. Slutligen har vi tagit fram B.A.R.N.armbandet, där varje pärla har en viss betydelse och vill uppmuntra till eftertanke och reflektion.
Armbandet är gratis och vill vara ett synligt tecken för samhällets utsatta barn.
Vår fråga till er som partigrupp i riksdagen och utifrån att vi uppfattar det som att barnets bästa
står högt upp på er dagordning är följande: När kan ni träffa oss digitalt för att ta del av våra
tankar och idéer?
Med vänliga hälsningar
Susanne Säfström-Markebjer med flera
föreningen B.A.R.N.
susanne@b42n.nu
Bilagor: Skrivelse ”Rättsosäkerheten kring samhällets utsatta barn”, B.A.R.N. kampanjer, B.A.R.N.
checklista
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