Mer information om:
Förslaget om att frånta skyddssökande kvinnor beslutanderätten över sina barn ska
dras tillbaka.
Vi vänder oss starkt mot förslaget att omhänderta kvinnans barn när hon söker
skydd på en kvinnojour. Detta kan med säkerhet förväntas få kvinnor att avhålla
sig från att söka skydd och stöd. Se till exempel reportaget i DN angående den låga
tilltron till socialtjänsten i utsatta områden (DN 2021-10-31) Stor rädsla för
socialtjänsten i utsatta områden), men inte heller mer etablerade kvinnor vill veta
av samhällets ingripande på de sätt som föreslås. Ingen kvinna som söker
samhällets skydd från våld ska heller behöva tåla denna inskränkning i sin roll som
förälder. Vi har grundad anledning att tro att reformen kommer att skilja barn från
deras mammor och vi menar att det bryter mot kvinnans och barnets rätt enligt
EKMR art 3 och 8, rätten att fly från våld och övergrepp för att skydda sitt liv och
rätten att slippa intrång av staten i ens privatliv.
Denna mycket genomgripande reform genomförs därtill i ett sammanhang där
kostnaderna för ”insatsen skyddat boende” kommer att öka eftersom privata
intressen styr marknaden och staten tillståndsbelägger även de ideella jourerna
och fållar in dem under marknadssystemet, med dess dyrare drift. När priset för en
plats på jourernas och på de privata företagens boenden ökar kommer
socialtjänsterna att söka andra, billigare lösningar. Detta ser vi redan idag i hög
omfattning. Till dessa kostnader kommer beredningen av alla barns ärenden,
kostnader för deras ombud, för omprövningar och överklaganden.
Graden av insikt om reformernas omfattning speglas kanske bäst av att staten
skjuter till ca 400 miljoner för frågorna. SKR, Sveriges kommuner och regioner,
beräknar kostnaderna till ca 4 miljarder kronor! Roks menar att förslagen inte är
förankrade politiskt utan har gått igenom utan debatt och genomlysning. Vi är
mycket kritiska till den brist på information som gick ut kring att förslagen från
SOU 2017:112, Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddade boenden.

