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OPINION

AKTUELLA FRÅGOR

Fattigdomen har vuxit oroväckande mycket bland barn till utlandsfödda ensamstående mammor, skriver artikelförfattarna.

”Fattigdomen bland barn med 
utländsk bakgrund är drygt 
sju gånger högre än hos barn 
med svensk bakgrund.” 
■ Det är synnerligen viktigt att 
politiker i städer som Malmö och 
Landskrona med en mångkultu-
rell befolkningssammansättning 
tar till sig de siffror som Rädda 
Barnens nya rapport om barn-
fattigdom har fått fram, skriver 
 Tapio Salonen och Anna Angelin.

F ör första gången sedan Räd-
da Barnens mätningar bör-
jade år 1991 är Malmö inte 
längre den kommunen med 

högst barnfattigdom i Sverige. 
Den rapport som idag presenteras 

av Rädda Barnen är baserad på se-
nast tillgängliga statistik, som är från 
år 2019, och utgår från en strikt de-
finition av barnfattigdom där famil-
jen har svårt att klara av nödvändiga 
utgifter.

Alla barn har rätt till en skälig lev-
nadsstandard enligt barnkonventio-
nen som numera är svensk lag. Ändå 
lever nästan 200 000 barn i Sverige 
i ekonomiskt utsatta familjer, enligt 
den nya rapporten. 

När barn under lång tid måste han-
tera en vardag präglad av oro och be-
gränsningar innebär det ofta att deras 
förutsättningar när det gäller att upp-
nå goda levnadsvillkor senare i livet 
minskar. Samma sak gäller delaktig-
het och upplevelsen av att känna sam-
hörighet med resten av samhället.

Malmö befinner sig nu på plats 288 
av 290 kommuner när det gäller barn-
fattigdom. Nästan vart fjärde barn 
i Malmö, 24 procent, lever i ekono-
misk utsatthet. Trots att det är en hög 
nivå utgör det en minskning i jämfö-
relse mot 29,3 procent 2011 eller 25,2 
procent 2016.

I Malmö har barnfattigdomen 
minskat mest i stadsdelar med högst 
barnfattigdom, på till exempel Ro-
sengård med 3,1 procentenheter mel-
lan 2016 och 2019. Ändå lever vartan-
nat barn (49 procent) på Rosengård 

i barnfattigdom. Detta är mer än fem 
gånger så högt som riksgenomsnittet 
på 9,2 procent. 

I Skåne är nivån totalt sett oföränd-
rad mellan 2016 och 2019. På kom-
munal nivå fanns en minskning i en 
tredjedel av kommunerna, bland an-
nat Landskrona med -2,4 procenten-
heter samt Helsingborg med en myck-
et marginell förändring på -0,5 pro-
centenhet. 

De allra fattigaste barnfamiljerna 
halkar efter alltmer, samtidigt som 
majoriteten i Sverige har fått det allt 
bättre ställt. Ett mönster som speci-
fikt framträder är att de ekonomis-
ka skillnaderna mellan barnfamiljer 
med svensk respektive utländsk bak-
grund har ökat kraftigt. 

Trots att barnfattigdomen  nu mins-
kat något bland barn med utländsk 
bakgrund är den ändå drygt sju 
gånger så hög jämfört med barn med 
svensk bakgrund. 

Av samtliga  barn   i ekonomiskt ut-
satta familjer återfinns 81,1 procent 
bland barn med utländsk bakgrund. 
Det betyder att mer än fyra av fem 
barn som lever i ekonomisk utsatthet 
har utländsk bakgrund. 

En grupp där barnfattigdomen vux-
it oroväckande mycket är barn till ut-
landsfödda ensamstående mammor 
som ökat från 42,1 till 49,5 procent 
sedan 2016. Detta kan jämföras med 
1,2 procent av de barn som har sam-
manboende föräldrar med svensk 
bakgrund. Det är synnerligen viktigt 
att politiker i städer som Malmö och 
Landskrona med en mångkulturell 
befolkningssammansättning tar till 
sig de siffror som den nya rapporten 
har fått fram.

Rapporten visar att det finns ett 
omfattande behov av kraftfulla kom-
munala satsningar för att öka barns 
välfärd liksom statliga satsningar på 
fattigdomsreducerande familjepoli-
tiska åtgärder. 

Det viktigaste sättet att minska an-
talet barn som lever i fattigdom är att 
fler föräldrar har en egen och tillräck-
lig försörjning. 

Barns trygghet och uppväxtvillkor 
är också starkt beroende av tillgång 
till en skälig trygg bostad. I den tillta-
gande bostadsbristen och marknads-
anpassning av bostadssektorn är bo-
stadslöshet, trångboddhet och socio-
ekonomisk segregation ökande sam-
hällsproblem. Det drabbar särskilt 
barnfamiljer med svag ekonomi.  

En fungerande skola som kan före-
bygga och kompensera de negativa ef-
fekterna som socioekonomisk utsatt-
het kan medföra är av yttersta bety-
delse, likaså kostnadsfria fritidsakti-
viteter. 

När insatser för att reducera fattig-
dom och dess skadeverkningar ut-
vecklas och genomförs är det av stor 
vikt att barn och föräldrar vars liv 
präglas av ekonomisk utsatthet in-
kluderas. Deras erfarenheter är ovär-
derliga för att identifiera och priori-
tera behov samt utformning av poli-
tiska insatser.

Tapio Salonen
Anna Angelin
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Släpp fram  
den andre  
Ulf Kristersson.

När Moderatleda-
ren tar till orda 
brukar man kän-
na igen Ulf Kris-

tersson. Antingen handlar 
det om tillkortakomman-
den inom regeringen eller 
om krav på tuffare tag och 
hårdare straff. 

Men det finns också en 
annan Kristersson, en med 
en bredare repertoar bland 
älsklingsämnena. 

Kristersson deltar med ett 
bidrag i antologin Vad hän-
der nu? Välfärden efter coro-
na, utgiven av Akademiker-
förbundet SSR på Premiss 
förlag, som pikant nog in-
går i den lätt vänsterlutan-
de Arenagruppen. 

Kristersson tar sin ut-
gångspunkt i mamma Ka-
rin, den första i familjen 
som tog studenten hemma 
i Helsingborg och den för-
sta som läste vid universite-
tet i Lund, där hon blev lära-
re i matte och fysik. Utifrån 
mammans klassresa beskri-
ver sonen ett Sverige när 
det är som bäst. Den sociala 
rörligheten är, menar Kris-
tersson, ”bland det finaste 
vi har i välfärdslandet Sve-
rige”. Mer än så. I rubriken 
utnämner han till och med 
den sociala rörligheten till 
”vår tids välfärdspolitik”.

Hur detta har med corona 
att göra? 

Jo, Kristersson ser att de 
barn som redan under in-
ledningen av pandemin 
hade det svårt har fått det 
ännu svårare. Han ser det på 
område efter område med 
direkt påverkan på den so-
ciala rörligheten. 

Han tänker i första hand 
på skolan. Han tänker på 
skyddet för de allra mest ut-
satta barnen. Och han tän-
ker på kriminaliteten. På 
dessa tre områden behöver 
staten gå in med kompensa-
toriska åtgärder för att alla 
barn ska få möjlighet att 
skapa sig en egen framtid. 

Kristersson lutar sig mot 
forskningen när han kon-
staterar att distansundervis-
ningen haft en negativ effekt 
på studieresultaten, och då 
framför allt hos de svagaste 

eleverna. Han inser att Skol-
verket måste bedöma var 
kunskapsluckorna är störst. 
Därefter bör professionen, 
alltså lärare och skolledare, 
villkorslöst få använda samt-
liga verktyg som går för att 
minska utbildningsskulden, 
främst lovskola, helgskola 
och extra läxhjälp. Samt att 
skolorna får ta hjälp av pen-
sionerade lärare. 

Tiden som socialborgar-
råd i Stockholm, socialför-
säkringsminister i regering-
en Reinfeldt och ordförande 
i Adoptionscentrum har sä-
kert fått Ulf Kristersson att 
grunna över en social med-
vetenhet. Och det är tydligt 
att en fungerande social-
tjänst ligger honom varmt 
om hjärtat. 

I antologin slår  han ett slag 
för mindre kommuners 
möjligheter att utföra svå-
ra och känsliga barnutred-
ningar, för mer av förebyg-
gande insatser inom soci-
altjänsten och för ett na-
tionellt kunskapscentrum 
inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. 

Den varning Ulf Kristers-
son för fram är befogad: om 
en misslyckad välfärdspoli-
tik kostar en livschans kan-
ske den aldrig kan tas igen 
– men riskerar att gå i arv. 

Kristersson vet vart han 
strävar. Parallellt med att 
försvara Sveriges gränser 
och skydda landets invånare 
mot brott måste den sociala 
rörligheten – vår tids klass-
resor – vara ett av politikens 
kärnuppdrag, skriver han.

Hans budskap riskerar 
kanske att rucka på bilden 
av en kallhamrad moderat-
politiker. Men det bör det 
vara värt. 
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Ulf Kristersson (M) tar modern som exempel. 
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