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– Det saknas ett barnperspektiv när man
genomför vräkningar. Det säger utredaren Göran
Johansson som för socialdepartementets räkning
har föreslagit en rad åtgärder för att förhindra att
minst tusen barn vräks från sina hem.
– Det är givetvis
fruktansvärt att barn ska
behöva utsättas för den
förnedring som en vräkning
från det egna hemmet
innebär, konstaterar Göran
Johansson. Hans utredning
”Vräkning och hemlöshet
drabbar också barn”, blev
klar för några veckor
sedan.
Orsakerna
till
vräkningarna är givetvis
ekonomiska, framhåller
han. Missade eller för sent
inbetalade hyror är den i
särklass vanligaste
orsaken. Däremot är det
mycket svårare att bli
vräkt på grund av
lägenhetsbråk eller annat
störande av ”husfriden”.
– Min studie bygger på
uppgifter från Socialtjänsten och visar att det
totalt handlar om 854 barn i

hela landet. Men det måste
konstateras att min siffra är
ytterst
osäker.
Myndigheterna saknar
tillförlitlig statistik. Vilket
gör att antalet kan vara fler
än vad jag kommit fram till.

Göran
Johansson
konstaterar att Socialtjänsten alltför ofta är
väldigt passiv när det gäller
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att förhindra vräkningar.
Dessutom har hyresvärdarna under senare år
blivit hårdare med att kräva
att hyran ska vara inbetald i
tid. Men det är oftast inte
några ofantliga belopp det
handlar om. Majoriteten av
hyresskulderna ligger på
under 25 000 kronor. Enligt
Göran Johansson blir det
dessutom alltmer kostsamt

för samhället
familjerna.

att

vräka

– Det är svårt att ställa
barn direkt på gatan. Då blir
det annat boende. Typ
familjehotell. Vilket i
slutändan blir mycket
dyrare. Vilka är det som blir
vräkta?
– Av de 854 som hade
blivit vräkta bodde 600 av
barnen i stadigvarande
familjeförhållanden. Det vill
säga tillsammans med
mamma och pappa.
Omkring 200 hade växelvis
boende. Resten var så
kallade umgängesbarn där
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den ena föräldern har rätt att
träffa sitt barn minst 30
timmar per år.
Bakgrunden till att
Göran Johansson fått i
uppdrag att utreda vräkning
och
den
därmed
efterföljande hemlösheten,
är en tidigare rapport om
ekonomiskt utsatta barn.
Den rapporten visade att

omkring 200 000 barn i
landet lever i familjer som
har ytterst knappa
ekonomiska förhållanden.
– Men redan tidigare,
2001, gjorde forskarna
Janne Flyghed och Anders
Nilsson en undersökning av
hur många barn som levde i
familjer som vräkts från
sina lägenheter. Den
undersökningen omfattade
enbart Stockholms län. Men
de uppskattade att mellan 1
500 och 2 000 barn i hela
landet tillhörde denna
grupp, säger Göran
Johansson.
Göran
Johansson framhåller att

…………………………

hans uppdrag enbart har
varit att kolla på vilka som
vräks från sina hem. Sedan
tillkommer ju givetvis de
som är mer eller mindre
permanent bostadslösa och
hemlösa.
– När det gäller
vräkningarna för att man
inte betalt hyran är det
kronofogdemyndigheten
som verkställer besluten.
Jag kan bara ana hur barnen
upplever det. Dessvärre är
det ytterst svårt att få vuxna
människor och ännu högre
grad barnen att ge
offentlighet år den skam det
måste vara att bli vräkt.
Barnen är ju trots allt totalt
oskyldiga till att deras
föräldrar av olika orsaker
inte kan betala hyran. Men
det är ändå de som få ta de
yttersta konsekvenserna när
föräldrarna inte kan betala,
säger Göran Johansson.
För
en
bostadspolitik

social

Socialtjänst, hyresvärd
och kronofogde har alla tre
roller i en vräkningsprocess.
Den statliga utredning om
vräkningar och barnfamiljer
som Göran Johansson kom
med i slutet av oktober
behandlar dessa tre, och
främst socialtjänstens roll
före och efter vräkningar.
Utredningen har lett tre
undersökningar kring dessa
tre faktorer och bygger på
information därifrån.
Vräkning och hemlöshet har
inte bara individuella
gå till sidan 8

Barnen Först Nr. 18 / 2005

Sveket mot
kvinnor och
barn
Marie Eriksson

Om nu allt patriarkalt våld ser likadant ut över hela världen - hur kommer
det sig då att könsstympning förekommer bland vissa men inte hos andra? Och
hur kan släktingar och grannar försvara killar som kastar sten på en tjej i
Ronna? Det är rasism att tala om hederskultur, enligt regeringens egen utredare
av strukturell diskriminering, Masoud Kamali.
- Det är rasism att inte göra det, svarar Soleyman Ghasemiani, ordförande i
Barnen Först och socialsekreterare.
- Vad är kultur? Det är
inte bara opera, mat och
kläder. Kultur är traditioner,
olika sätt att leva och
förhålla sig till makt. Och
det finns olika kulturer i ett
samhälle. Soleyman
Ghasemiani kommer
från staden Sardashat i den
kurdiska delen av Iran.
Det Kamali hävdar inte
finns, har Ghasemiani sett
sedan han var liten. De är
två män från samma del av
världen, med helt olika
beskrivningar
av
v e r k l i g h e t e n .
Masoud Kamali slår fast i
sin utredningsrapport
Bortom Vi och Dom, att det
är rasism att tala om
kvinno- och barnförtryck
b l a n d
v i s s a
invandrargrupper. Att
sådant som hedersmord och

hedersvåld bara är något
som media har blåst upp.
Precis som ROKS ideolog,
professor Eva Lundgren,
hävdar.
Har
han
som
vetenskapsman gjort en
kvantitativ undersökning av
fenomenen? Nej, det har
varken han eller Eva
Lundgren gjort. Har
Masoud Kamali bevisat att
uppgifter från polisens
nationella expert på
hedersvåld, Kickis Åhré
Älgamo, inte stämmer uppgifter om att runt 15
000 personer i Sverige är
utsatta? Nej, han framhåller
själv att det saknas
forskning på området. Och
betonar att han inte
erkänner forskare som
Astrid Schlytter, som
påvisar hederskulturellt våld

och förtryck och samhällets
passivitet inför problemen
(läs vår tidigare artikel).
- Speciellt myndigheter
blir mer påverkade och
mindre kritiska till någon
som Masoud Kamali, som
är speciellt utvald av
regeringen och har
vetenskapliga meriter, säger
Soleyman Ghasemiani. Den
personen blir lyssnad på och
har makt. Och ingen vill
riskera att bli kallad för
rasist
Det svenska samhället
ska inte lägga sig i en
invandrarfamiljs
etnokulturella seder och
bruk, för det är sällsynt att
någon verkligen far illa där.
Att lägga sig i befäster bara
ett vi och dom-tänkande och
är rasistiskt. Det är
professor Kamalis budskap

…………………………
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när
han
till
exempel föreläser
för
blivande
socialsekreterare
och för personal på
myndigheter.
- Det är rasism
att
förespråka
respekt
för
traditioner
och
sedvänjor som är
rent förtryckande,
menar Soleyman
Ghasemiani. Det är
rasistiskt att förneka de
kvinnor, ungdomar och barn
som drabbas.
Tvångsgifte under
dödshot och misshandel,
könsstympning - det är inte
exempel på spontana
vansinnesdåd. Det är
traditioner med uråldriga
anor som lever vidare bland
vissa släkter och grupper.
Och som finns här idag,
säger
Soleyman
Ghasemiani. Av naturliga
skäl hörs de drabbade
mindre än regeringens
specielle expert.
Den som har dragit
skam och vanära över sin
släkt genom att till exempel
vilja studera istället för att
giftas bort ska bestraffas,
enligt hederskulturell
tradition. Straff kan vara
alltifrån hårdare kontroll av
individen och hot, till fysisk
misshandel och mord. Det
är släktens gemensamma
uppgift att se till att hedern
på så sätt återupprättas.
Familjeöverhuvuden brukar
inte
vara
särskilt
intresserade av att polis och

socialtjänst
får
insyn
i
den
verksamheten.
Kulturrelativister
som Kamali delar
in folk i fack och
säger: "Låt de få
sköta sina egna
angelägenheter.
Vilka är väl vi som
kan säga vad som
är rätt eller fel?"
Man påstår att det finns en
kultur, ett slags patriarkalt
våld och drar alla över en
kam. Varje kritik mot
enskilda och grupper tas
som en kritik mot hela den
nation eller grupp som de
kommer ifrån, förklarar
Ghasemiani och fortsätter:
- Alla medborgare här
har enligt lag rätt att vara
människor med individuella
rättigheter, oavsett vilka
förfäder som vi har haft. Vi
är världsmedborgare.
Men trots att sådant som
könsstympning fortfarande
förekommer men är tydligt
förbjudet enligt lag på
svenska medborgare,
oavsett om stympningen
utförs här eller utomlands,
har ingen ännu dömts för
brottet hos oss. Tassandet
på tå för rent förtryckande
traditioner skapar en
tickande bomb. Det gör
också integration utan krav
på anpassning till våra
lagar, innefattandes
mänskliga rättigheter
oavsett kön. Det menar
också några boende i
Ronna, i Södertälje, som

anser att de lever i ett
bedrägligt lugn efter
stormen. De fick bevittna
hur hundratals grannar
försvarade killar som kastat
sten på en tjej efter att de
kallat henne för hora. Och
hur polishuset sedan
besköts. Enligt uppgift hade
flickan också mordhotats.
- Var är de svenska
feministerna? undrar
Soleyman Ghasemiani.
Varför ställer de inte upp
för sina systrar i
segregerade förortsområden
där reaktionära krafter
frodas i utanförskapet?
Varför ställer de inte upp
för de kvinnor som inte vill
tvingas leva under uråldriga,
förtryckande regler i den
heliga traditionens och
religionens namn? Varför
ställer de inte upp för
kvinnor som vill arbeta
istället för att tvingas föda
många barn och vara
mannens egendom? Jo, för
att de här feministerna är
rädda för att trampa på de
etniska traditionerna och
blir då blinda.
Soleyman Ghasemiani
ser Kamalis Vi och Domrapport som ett enda stort
svek mot invandrade
kvinnor, ungdomar och barn
som lever under förtryck i
Sverige, idag. En rapport
som bara ökar avstånd och
utanförskap.
Denna artikel har varit
publicerad på nätet:
www.paraplyprojektet.se

…………………………

4

Barnen Först Nr. 18 / 2005

Apatiska barn;
sanning eller
manipulation?
Soleyman Ghasemiani

Apatiska barn skapar
återigen rubriker. Upphovet
till diskussionerna den här
gången är inte någon allmän
e m p a t i
e l l e r
medmänsklighet gentemot
sargade asylsökande barn
utan anklagelser om lögn,
falskhet och tillgjorda
sjukdomstillstånd som lik
en storm väller över de
försvarslösa barnen.
Migrationsverket påstår sig
ha hittat 13 familjer som
vanvårdat sina barn i hopp
om att få stanna i Sverige.
Socialminister Morgan
Johannson var inte sen med
att bekräfta detta påstående
om falska apatiska barn.
Socialstyrelsen hade redan
tidigare, oktober 2005 i
Meddelandeblad nr. 1,
anslutit sig till denna våg av
misstänkliggörande av
apatiska barn genom att
varna för barn med
manipulativt apatiskt
beteende.
Vad kan det finnas för
bakomliggande orsaker att
ministrar och myndigheter
plötsligt upplyser oss om
demoner till asylsökande

föräldrar; människor som
skickar sina barn till döden
för att få uppehållstillstånd?
Påskuppropet och den breda
kampanjen "Flyktingamnesti 2005", engagerade
massor av människor som
ville se ett slut på åratal av
lidande för gömda
flyktingar inklusive
tusentals barn. Folkopinionen tvingade till slut
regeringen att backa och gå
med på en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om
att på nytt pröva de gömda
asylsökandenas ärende.

Många av de apatiska
barnen hör till denna grupp
asylsökande. Opinionen och
makten drog åt olika håll i
denna fråga och regeringens
företrädare blev alltmer
trängda.
Sabinas, som strax efter
den nya flyktingamnestin
skickades tillbaka till
Makedonien för att dö sakta
under bar himmel, upprörde
många
människor.
Migrationsministern Barbro
Holmberg gjorde bara bort
sig när hon ville visa sin
empati i Uppdragsgranskning genom att be
familjen ringa till
M i g r a t i o n s v e r k e t o ch
berätta för dem hur de har
det där nere. Sabina ligger
kvar apatisk i sängen där i
Makedonien utan någon
skymt av professionell
läkarhjälp. Sabina är inte
ensam om detta grymma
öde. Det finns många andra
barn i samma situation som
trots ihärdiga intyganden
från medicinskt expertis om
barnens
livsfarliga
hälsotillstånd visades ut ur
landet liggande på bår.
Sabina är det enda fallet
som vi har fått följa efter
utvisningen. De andra fallen
är bortblåsta från
myndigheternas och det
offentligas minne.
Konspirationsteorier
brukar
göra
den
komplicerade verkligheten
rak och enkel och gör sig av
med problematiken genom
det
enkla
svaret,
komplotten. Migrations-

…………………………
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ministerns tabbe och
uppmärksamheten kring
Sabina väcker med rätta
tankar om inte frågan om
"manipulativa apatiska
barn" är ett motoffensiv för
att hålla skenet och
misskreditera både barnen
och den massiva opinionen.
Men hur man än ställer sig
till detta är resultatet det
samma. I och med detta
ändras fokus från den
inhumana och barnfientliga
asylpolitiken till de
asylsökande själva som
inhumana, lögnaktiga och
falska individer som tar till
vad som helst för att nå sitt
mål.
Men kan man utesluta att
barn inte har använts i ett
spel för att familjen ska få
uppehållstillstånd? Kan det
inte finnas barn som bara
gör
sig
till
som
Socialstyrelsen säger i sitt

När
självaste
försvararen är i nöd
och darrar i sina
beståndsdelar
hur
känner då barnet sig?
När den som är tänkt
att ge barnet trygghet
s j ä l v
ä r
i
upplösningstillstånd
vänder barnet sig inåt.
Det
bryter
sina
kontakter med sin
omgivning för att
skydda sig.
meddelandeblad? Ingen
kan, med vettet i behåll,
utesluta detta. Det här är ett
påstående som måste
6

bevisas i varje enskilt fall.
De apatiska barnen är barn
till föräldrar som flytt sina
hemländer och sökt asyl av
olika anledningar. Det
gemensamma för den

när de blir det minsta osäkra
på det som sker i
omgivningen? Jo, de rusar
till pappa eller mamma eller
den första närstående vuxen
eller äldre individ än de

Foto: 3mil

överväldigande majoriteten
av dessa människor är
avsaknaden av trygghet,
vilket också är grundorsaken till själva flykten.
När tryggheten blev rubbad
i ursprungslandet fick man
fly hals överhuvud. I
Sverige fortsätter den
obarmhärtiga otryggheten i
den smärtsamma asylprocessen. Vuxna har en
m y c k e t
l ä n g r e
livserfarenhet att luta sig
mot för att handskas med
motgångar och svårigheter i
livet. De har en vuxen och
mer beprövat intelligens och
ett mer utvecklat psyke för
att möta livet som det är.
Vad brukar barn göra när
de inte kan förstå den
grymma världen utanför?
De springer gråtande till
sina föräldrar. Vad gör barn

…………………………

själva som för tillfället råkar
befinna sig i närheten. Och
vad gör asylsökande barn
som har hängt med sina
livrädda föräldrar när de
känner att livet är
outhärdligt?
Även dessa barn brukar
ha samma livsmönster men
vad hjälper det när de
hjälpande själva befinner
sig i en livskris i ordets
verkliga bemärkelse?
Föräldrar är mittpunkten i
barns universum. När
självaste
räddaren,
försvararen är i nöd och
darrar i sina beståndsdelar
hur känner då barnet sig?
När den som är tänkt att ge
barnet trygghet själv är i
upplösningstillstånd vänder
barnet sig inåt. Det bryter
sina kontakter med sin
omgivning för att skydda
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när de får kännedom om
lagbrott. Men i just det här
fallet, vanvård av barn, är
polisen varken den första
eller
viktigaste
myndigheten som skall
informeras. Det är
socialtjänsten som har det
yttersta ansvaret för att
barn inte far illa i Sverige.

sig. Dessa barn behöver
inget
manipulativt
beteende. De spelar sina
egna känslor och sitt liv så
som det är. Far eller mor
behöver inte ha några regieller skådespelartalanger
för att förmå sina barn
spela rollen av ett sjukt
barn när hela familjens liv
är i gungning på riktigt.
Känslomässigt är barn
oerhörd intelligenta.
Ingeting kan gå dem förbi
på detta plan. Föräldrar
behöver aldrig prata om att
de är oense eller håller på
att glida isär för att barnen
ska få nys om det. Barn
känner
av
det
känslomässiga klimatet
mycket fort. Det är ett av
naturen givna förmågor till
människan för sin
överlevnad. Barn till
asylsökande föräldrar
kommer själva på hur
föräldrarna mår. De ser det
med oerhört skärpta och

Vet
verkligen
Migrationsverket inte
detta? Det kan man
knappast tro! Hur kommer
det sig då att socialtjänsten
inte fick några som helst
Foto: Leo Tell
anmälningar på sitt bord
nyfikna ögon. Barnen har från Migrationsverkets
en egen inneboende sida? Här är ursäkten värre
känslomätare
s o m än synden själv! Den enda
r e g i s t r e r a r v a r e n d a förklaringen är att det
känslomässig rörelse. handlar om "asylsökande
Föräldrarnas otrygghet, barn". De kan inte anses ha
deras rädsla för sina liv, samma rättigheter som icke
återspeglar sig i barnen. asylsökande barn! Ett
I b l a n d k a n v i s e döende asylsökande barn
konsekvenserna direkt i kan man utvisa utan några
form av barn som vänder större samvetskval. Nimo
sig inåt och skärmar av sig och Ahmed kunde man låta
helt och hållet eller tar till stanna kvar i Somalia i
andra extrema beteenden. I åratal. Nadina kunde man
andra fall får vi känna på skicka tillbaka till Bosnien
detta kanske långt senare i trots en enstämmig läkarkår
som sade att hon inte kunde
barnens liv.
få det hjälp hon behövde för
Det finns en verkligen sin syn där. Detta är
uppseendeväckande aspekt motbjudande men tyvärr en
av denna nyväckta fråga del av den bistra verklighet
som varken Migrations- v i l e v e r i . D e n n a
verket eller socialministern värderelativism visar tydligt
tänkt på. Migrationsverket sina spår i de asylsökande
har anmält asylsökande b a r n e n s s i t u a t i o n i
föräldrar till polisen för allmänhet och de apatiska
vanvård. Vi vet att alla barnen i synnerhet.
myndigheter enligt lag är
tvingade att polisanmäla

…………………………
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Vräkningar och barn ...

Foto: Leo Tell

aspekter, anser utredaren,
och tar också upp hur
bostadspolitiken i stort
påverkar, till exempel
kommunernas roll och deras
ansvar för bostadstillgången.
Utredningen tillsattes
efter den larmrapport som
kom förra året i och med en
departementspromemoria,
”Ekonomiskt utsatta barn”.
Statistik över barn som
drabbas av vräkning
saknades, visade det sig.
Bland slutsatserna i

utredningen finner man att
lagarna borde vara
tillräckliga för att förhindra
att barn vräks – vilket borde
innebära att lagen inte följs
när så sker. Varken stat eller
kommun har tillräckliga
kunskaper om vräkning och
barnfamiljer.
Andra slutsatser är att det
saknas en social bostadspolitik som kommunerna
kan använda sig av och att
socialtjänsten i flera
kommuner agerar för lite
och för sent när en barnfamilj riskerar vräkning.
Utredningen tar också upp
problemet med att
socialtjänsten ibland agerar
hyresvärd och därför får
dubbla roller.
Lagstiftningen ställer
krav på kommunerna när
det gäller snabbt och säkert
agerande vid hyresskulder,
störande beteende och risk
för vräkning. Kommunerna
borde alltså organisera detta
arbete bättre.
Artikeln var publicerad
051117
på
nätet:
www.internationalen.se
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För att utveckla arbetet med
att förhindra att barn vräks
föreslår utredningen att:
- Hyreslagen bör ses över
bland annat för att införliva
ett barnperspektiv.
- Utredningsbalkens
regler om avhysning för
bostad förses med ett
perspektiv som skyddar
bland annat barn.
- Skatteverket får i
uppdrag att utveckla en
statistik om vräkningar som
gör det lättare att uppskatta
vilka som vräks.
- Socialstyrelsen får i
uppdrag att utveckla en
officiell statistik om
socialtjänstens insatser för
att motverka och avhjälpa
hemlöshet, särskilt för barn.
Socialtjänstförordningen
kompletteras, så att
personer som får sina
hyreskontrakt uppsagda så
snart som möjligt får
kontakt med socialtjänsten,
som i sin tur ska vidta
åtgärder för att hindra att
barnfamiljer vräks.
Children First

Barnen Först
Ordf. Soleyman Ghasemiani

Fakta/Barn och
vräkningar
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