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TA FRAM EN HANDLINGSPLAN FÖR EN JÄMLIK BARNDOM
Ångest över tjugan till skolutflykten, räkningar som inte kan betalas, gummistövlar
som blivit för små, matsäcken som ska packas och kylskåp som gapar tomma den
18 i varje månad. Detta är verkligheten för många barn i Sverige. Barn som lever i
ekonomisk utsatthet är oftast smärtsamt medvetna om familjens ekonomiska
situation.
2016 levde 1 930 barn i Växjö kommun i ekonomiskt utsatta familjer enligt Rädda
Barnens definition (Rädda Barnen, Barnfattigdomsrapporten 2018). Så kan vi inte ha
det. Det är inte bara barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd utan även
barn vars föräldrar har en låg inkomst. Givetvis är en av de viktigaste frågorna att
barnens föräldrar har ett jobb att gå till om de inte har det.
Det finns även barn som lever i familjer där inkomsten på pappret kan se bra ut,
men där föräldrarna tidigare i livet kanske haft en situation så att de nu har skulder
att betala av på eller löneutmätning. Dessa syns inte i statistiken.
I Växjö kommuns Hållbarhetsprogram står det "Skillnader i livsvillkor och hälsa
mellan grupper påverkar hela vårt samhälle genom exempelvis ökas social oro,
sämre sammanhållning och minskad trygghet"
Exempel på saker vi ska göra enlig Hållbarhetsprogrammet är
- verka för en ökad ekonomisk och social sammanhållning
- verka för att minska ekonomisk och social utsatthet
- säkerställa att jämlika och jämställda livsvillkor och trygghet är en självklarhet för
alla
- främja goda uppväxtvillkor för alla barn
Samhället har ett kompensatoriskt uppdrag. Förskola och skola måste fånga upp
barn i utsatthet tidigt och självklart ska skolan vara helt avgiftsfri, det måste finnas
fritids- och lovaktiviteter som alla kan delta i, oavsett föräldrarnas plånbok. Ingen
unge ska behöva känna sig utanför på grund av föräldrarnas ekonomi.
Vi vet att ekonomisk utsatthet leder till sämre skolresultat, sämre hälsa och kortare
livslängd. Det finns också en tendens att barn som lever i familjer med ekonomiskt
bistånd i högre grad än andra hamnar i samma situation som vuxen. Därför måste vi
bryta detta.
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Både stat, region och kommun har ett ansvar. Den socialdemokratisk ledda
regeringen har de senaste åren bland annat höjt barnbidrag och underhållsstöd
och avsatt pengar till kommunerna för gratis sommarlovsaktiviteter, men mer måste
göras.
Att avskaffa barnfattigdom handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå
det krävs fler jobb, bättre skyddsnät och en politik som tar hänsyn till alla barn.

Socialdemokraterna vill lindra effekterna av barnfattigdom och arbeta för en
nollvision.
Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta
-

att Växjö kommun har en nollvision gällande barnfattigdom

-

att Växjö kommun tar fram en handlingsplan för en jämlik barndom som ska
lindra effekterna av barnfattigdom
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