
Dagordningspunkt 10.7  
 

B. Vi bygger ett land som håller ihop 
 
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer 
kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop – barnen är vårt gemensamma ansvar 
 
(s. 23) 
 
Version 2   



(s.23 rad 5 – rad 41 i ursprungsdokumentet)  5 

VI BYGGER ETT LAND SOM HÅLLER IHOP 
 

Barnen är vårt gemensamma ansvar  
Barn ska få vara barn. Barn ska ha rätt till sin barndom. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska 
bli där man blir lyssnade på, sedda och stöttade utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Att 10 
FN:s barnkonvention har blivit svensk lag stärker barnens ställning. Men barnperspektivet behöver vara en 
drivkraft för fler jämlikhetsreformer inom välfärden, en mer offensiv familjepolitik och för samhällsbygget i 
stort.  
 
Vuxna får acceptera konsekvenser av sina handlingar och val i livet. Samtidigt är föräldrars och deras barns 15 
trygghet, vardagsekonomi och hälsa intimt sammankopplade. Den som accepterar stora klyftor mellan 
vuxna, accepterar i praktiken stora klyftor mellan barn. Ska alla barn få goda och jämlika chanser i 
utgångsläget måste jämlikheten öka för alla. 
 
Det mest effektiva medlet för att bekämpa barnfattigdom och segregation är att öka sysselsättningen bland 20 
vuxna och föräldrar med trygga jobb som man kan försörja sig på. Ännu mer träffsäkert är det att öka 
jämställdheten och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet för utlandsfödda kvinnor. 
Den ekonomiska familjepolitiken är också central för att förbättra barnfamiljers situation. Därför har 
exempelvis inkomstgränserna i bostadsbidraget och nivåerna i både barnbidraget och underhållsstödet 
höjts, men ytterligare åtgärder behöver genomföras. 25 
 
Förebilder är viktiga för barn och unga, och barns geografi är mer begränsad än vuxnas – den kan vara ett 
kvarter eller en stadsdel. Därför ska varje skola sträva efter en bred elevsammansättning. Och all större 
nybyggnation ska stödja att boendeformer blandas och att hållbara utemiljöer skapas. Trångboddhet bland 
barnfamiljer måste särskilt bekämpas. Omsorg och fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid, 30 
och på skollov. Barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid, något som också ökar tryggheten. 
Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn under lov eller när skolan erbjuder aktiviteter som innebär 
kostnader. Därför ska skolan vara avgiftsfri även utanför den ordinarie undervisningen. Barns deltagande i 
kulturliv, idrott och annan föreningsverksamhet ska främjas aktivt. 
 35 
Samhällets samlade reaktion mot våld mot barn, mellan barn, mellan vårdnadshavare och våld mot kvinnor 
behöver sättas in tidigare, vara hårdare och mer strukturerat. Det gäller för både rättsväsendet och de 
sociala myndigheterna. BVC, elevhälsa och ungdomsmottagningar behöver ökat stöd, och särskilt 
elevhälsan ska kunna arbeta mer uppsökande. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska utvecklas och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste minska.  40 
 
Föräldrar har ansvar för att se till att barnet får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets 
stöd till föräldraskap kan bli väsentligt bättre. Fler föräldrar ska kunna lära sig att tyda signaler om barns 
ohälsa, kunna tala med sina barn om dessa frågor, och veta var och hur de kan söka hjälp till sina barn. Alla 
föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade evidensbaserade 45 
föräldrastödsprogram.  

 


