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Nyanlända barns röster 
- vad säger barnen och hur säkerställer samhället att alla 

nyanlända barn har möjlighet att komma till tals?  
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Nyanlända barns röster  
– varför är det viktigt?    

”Behandla barnet som en 
människa. Inte bara som ett 
uppdrag man måste göra och 
sen gå hem. Fråga barnen vad 
de vill och behöver veta.” 
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Ensamkommande barn i 
nätverkshem (NVH)  

= Familjehem där barnet bor med någon 
man uppger att man känner sedan 
tidigare. Exempelvis en vän, släktingen 
eller bekant. Kallas även EBO (eget 
boende), släkthem, medgivandehem, 
anknytningsboende mm.  
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En osynlig, oåtkomlig och utsatt 
grupp  
• Ej inkluderade i förbättringsåtgärder  
• Access – ett samverkansprojekt (2 år) 
• Stora brister och risker gällande 

barnrätt, rättssäkerhet, likvärdighet och 
uppföljning 

• System och riktlinjer ej anpassade efter 
målgruppens förutsättningar och behov 

• Svåra att inkludera och nå – moment 22 
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”Jag tror många barn säger att det är bra 
fast de lever i ett helvete.  Man är rädd. 
Man har ingen koll på vad som kommer 
hända med en. Man måste få veta vad 
som kan hända. Man vet inte att det finns 
en bättre plats än den man befinner sig i.” 
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”När man kommer till ett boende får man 
all info man behöver. I ett familjehem 
finns inga sådana rutiner. Det borde 
finnas obligatorisk utbildning för de som 
är familjehem. Det är viktigt att någon 
pushar barnen från början.”  
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”Jag fick bara bo där, äta sova och gå till       
skolan. Jag visste inget annat.” 
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Barnens röster  
 

• Otillräckligt med stöd, aktiviteter och resurser 
• Känner inte till vilka alternativ som finns 
• Beroendesituation till dem man bor hos 
• Svårt att säga som det var till tillexempelvis 

socialsekreterare eller god man 
• Känner sig mycket ensam 
• Vill inte bara träffa andra nyanlända 
• Upplever boendesituationen som förvaring 
 
 
 



9 

Projektet: ”Lyssna på mig” 

• December 2016 
• Arvsfonden 
• Ensamkommandes Förbund 
• Stödlinjen - fler språk 
• Påverkansråd 
• Barnens röster 
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”Jag förstår inte vad god man har för 
ansvar. Vad är socialtjänsten? Hur 
länge kan man få vänta på intervju 
hos Migrationsverket” 
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”Önskar att någon bryr sig om mig här. 
Känns som personalen bara är här för att 
få betalt.” 
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”Jag förlorade min familj på vägen och 
oroar mig för dem. Jag vet inte om det 
finns någon av min familj i Afghanistan. 
Jag har fått avslag och känner att jag inte 
orkar mer. På natten kommer alla svåra 
tankar. ” 
 
 

 



14 

”Jag bodde i ett familjehem och det 
fungerade bra i skolan och hemma. En 
dag sa de bara från socialtjänsten att jag 
måste flytta. Jag måste lämna allt jag 
byggt upp på ett och ett halvt år. Jag 
vägrade och då sa de till familjehemmet 
att de skulle hämta polisen nästa gång jag 
kom.”  
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”Jag har blivit slagen flera gånger av en i 
personalen. Han säger att de skickar hem 
mig till Afghanistan om jag säger något” 
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Vanvårdsutredningen skrev ”Om de 
självklara informanterna, barn och unga, 
får utrymme blir det möjligt att upptäcka 
vanvård. Tala med dem! Det är den 
självklara vägen till kunskap om 
missförhållanden.”  
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Dialog 
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Diskutera!  

Vad skulle du behöva i ditt 
arbete/verksamhet för att 
nyanlända/ensamkommande ska  komma 
till tals och leda till bättre underlag för 
beslut? 
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Diskutera mera! 

 
Har du några egna tips på när nyanlända 
och ensamkommande barn kommit till tals 
på ett bra sätt?  
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Avlutning 

 
”..det måste finnas någon som 
har ett intresse för och bryr sig 
om barnets framtid” 
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Mer info här! 

• Vi finns på plats i Rädda Barnens 
monter nummer 22 klockan 15.15 idag 
och imorgon onsdag klockan  09.30 

• Mer info och material finns i montern  
• räddabarnen.se/access 
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Tack 
Kontakt: 

eva.harnesk@rb.se  
mary.douglas@rb.se 

 

mailto:eva.harnesk@rb.se
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