4: Hur vanligt är psykisk misshandel och vem utövar den?
Enligt den senaste nationella kartläggningen uppger 11% av barnen att de upplevt psykisk misshandel
från en förälder någon gång under sin uppväxt, 16% från någon vuxen. Mörkertalet är förstås stort
eftersom mycket våld inte anmäls eller uppmärksammas på annat sätt.
Länk till nationella kartläggningen för mer statistik och förklaringar:
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-loser-inget/
5: Vad tänker ni om att föräldrabalken heter just föräldrabalken?
Att den heter just föräldrabalken tyder på att det är en lag skriven utifrån föräldrarnas perspektiv och
deras rättigheter primärt.
6: De barn som utsatts för våld tvingas lita på ett samhälle som inte riktigt kan bära ansvar pga
ojämn nivå mellan kommuner, låg kunskap om våld i hemmet etc, våld som ursäktas eller benämns
som "konflikter", ingen samverkan, osv. Är det rimligt att barn ska behöva ha tur när det gäller
deras hälsa och liv?
Det är inte rimligt eller rättssäkert att barn som utsätts för barn inte garanteras det skydd och stöd
de har rätt till på grund av olika förutsättningar och interna prioriteringar i kommunen. UNICEF anser
att vi måste arbeta på olika sätt för att jämna ut de kommunala skillnaderna i landet med mer tydliga
riktlinjer och strukturer snarare än att förlita oss på eldsjälar.
7: vi som arbetar i den ideella sektorn får ta del av de berättelser som kanske inte når våra
myndigheter, hur kan vi skapa de broar som behövs mellan civilsamhället och myndigheter, vård,
skola? vi bär en viktig roll som inte uppmärksammas...
En jätteviktig fråga! Samverkan är central i arbetet för att bekämpa våld mot barn. Vi behöver lära av
goda exempel från kommuner där man arbetar på ett mer strukturerat plan med samverkan utifrån
roller, mandat och ansvar.
8: Kommer det bli aktuellt att socialtjänsten isåfall kommer kunna anmäla till polisen att barn
bevittnat våld trots att den utsatta föräldern inte vill anmäla den våldsutövande om det blir
kriminaliserat?
Ja, om bevittnande av våld blir en kriminaliserad handling.
9: Utveckla gärna dilemmat när barns berättelser om våld sällan kan bevisas genom fysisk skada
eller bekräftas av vittne,förundersökningar läggs ner och misstänkta förövare anser sig vara
oskyldiga eftersom de inte dömts.
Läs gärna vår rapport ”Vem skyddar mig från våld” där vi ta upp dessa problem och dilemman utifrån
olika perspektiv. https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vem-skyddar-mig-fran-vald

