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Våga fråga om våld!
Barn och unga måste få känna att vuxna sätter sig in i deras situation och
vuxna behöver bli bättre på att våga fråga om våld och sätta ord på det
barnen varit utsatta för. Det kom fram när Barnombudsmannen kom till
Jönköping igår för att tillsammans med ungdomar träffa beslutsfattare och
tjänstemän i kommunen. Det var barnens erfarenheter av stöd och
bemötande efter att ha upplevt våld i nära relation som var i fokus.
På tisdagen den 29 oktober fick förtroendevalda och tjänstemän i Jönköpings
kommun ta del av barns och ungas erfarenheter av att ha upplevt våld i nära
relationer.
– Samtalet med Barnombudsmannen gav mig nya insikter om de pratiska
svårigheter som finns för de barn som lever med de största skyddsbehoven. I den
diskussion som fördes tror jag att vi hittade nya arbetssätt för att underlätta
vardagen för de mest utsatta barnen, säger kommunalråd Andreas Sturesson.
Barns och ungas råd till tjänstemän och förtroendevalda
Barnombudsmannen har tidigare pratat med sex barn och unga i kommunen.
Deras råd till tjänstemän och förtroendevalda är:





Sätt dig in i barnets situation.
Våga fråga om våld.
Skolan är viktig. Satsa på lärare som bryr sig och löser konflikter helt utan
inslag av våld.

– Det är viktigt att vi tidigt samverkar mellan bland annat skola och socialtjänst,
säger Iréne Folkevik, områdeschef barn- och ungdom på socialtjänsten. Vi har flera
arbeten på gång som ska säkerställa att vi upptäcker barn som far illa så tidigt som
möjligt.
Barns och ungas råd till våldsutsatta
De unga som Barnombudsmannen pratat med i Jönköping har också råd till andra
barn och unga som utsätts för våld.





Sök hjälp.
Slåss inte.
Undvik dem som är dumma, gå undan, gå ut.
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Vänd dig inte om. Man ska inte tänka bakåt. Tiden är inte gjord för att gå
bakåt.

Barnombudsmannens uppdrag och metod
Barnombudsmannen har fått i uppdrag att sprida och förankra den nationella
strategin för att stärka barnets rättigheter i hela landet. Ett femtiotal kommuner,
landsting/regioner och myndigheter ska under tre års tid få besök av
Barnombudsmannen i uppdraget som kallas ”Pejling och dialog”
Barnombudsmannen vill, genom att lyssna till barn och unga som experter på sin
egen situation, ta reda på hur samhället bäst kan hjälpa barn och ungdomar som
har upplevt våld och vad som måste förändras för att de ska få bästa möjliga stöd.
För mer information kontakta:
Iréne Folkevik, områdeschef barn- och ungdom på socialtjänsten, tfn 036-10 80 54.

Länkar:
Oskyddad – barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter (BO)
Signaler – om våld i nära relationer (BO)
Handbok – skyddade personuppgifter inom skola och förskola (Skolverket)
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (Regeringen)

