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Rapport från Eurochild dagarna i Bukarest 

Möte med arbetsgruppen Familj- och föräldrastöd 
Deltagare kom från Grekland, Holland, Finland, Ungern samt olika organisationer från 
Storbritannien, se bifogad deltagarlista. På bilden har ni arbetsgruppens ordförande Marion 
Mc Leod. 
 
Position paper on Evidence and evaluation methodologies for family and parenting 
support policies and practice 
Vi började mötet med diskussion om den 
sammanfattade versionen av positions-
dokumentet, som vi varit delaktiga i 
framtagande av, är nu i stort sätt klart. Det 
handlar om evidens och utvärdering kring 
familj- och föräldrastöd. Jag tycker speciellt 
den inledande delen om viktiga 
utgångspunkterna kring familj- och 
föräldrastödsarbete är viktig. Nästa steg är att 
komplettera med några ändringar innan den ska 
spridas. Det finns möjlighet att översätta den 
till olika språk. Jag tycker det är adekvat för oss att se till att positionsdokumentet blir 
översatt. Om FFFF:s styrelse ställer sig bakom mitt förslag kommer jag att kontakta 
Eurochilds kansli för att komma överens om detaljerna kring en översättning. 
 
Sommarskola - Realising children’s through empowering parents, families and 
communities 
Ovanstående överskrift är fortfarande ett arbetsnamn. Syftet med sommarskolan är att 
möjliggöra samarbete mellan praktiker/professioner, forskare och ”policymakers” kring olika 
workshops och praktiskt arbete under några dagar i Galway. Arbetsgruppen jobbar just nu 
med att ta fram ett program och vill ha in våra synpunkter och önskemål.  
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Just nu ser programmet ut så här: 
� Kulturella kompetenser och färdigheter inom området social välfärd och 

myndighetsutövning inom den sociala barnvården 
� Utveckla arbetet med att minska barnfattigdom 
� Positivt föräldraskap och antiaga 
� Utvärdering   
� Barn och ungas delaktighet 

 
Förslag till arbetsgruppen: 

• Vi diskuterade om hur vi kunde jobba med ”positionspapper” så det blir verkstad.  
• Hur marknadsför vi positivt föräldraskap 
• Hur vi realiserar barnkonventionen i vårt dagliga arbete 
• Det får inte bli fokus på metoder och program 
• Hur lyfter vi fram det sociala framgångsfaktorerna och resultat när föräldrar tagit del 

av stödjande insatser inte bara de ekonomiska framgångsfaktorerna och resultaten 
• Hur lyfter vi in familj- och föräldrastöd i den sociala agendan 
• Budskapet som många arbetar med just nu är att inte erbjuda nya metoder och 

program utan att inte skära ner budgeten för familj- och föräldrastöd – hur ska vi 
förhålla oss till det? 

• Ett viktigt budskap är att sprida att olika familj- och föräldrastödsarbete ska vara ett 
komplement till hälso- och sjukvård. 

• En utmaning just nu är att de nya politikerna inom ”Social affairs” på EU nivå. Vilket 
betyder att en del omtag behöver ske kring lobbyarbetet  
 

Tips om UNCEFS hemsida kring forskning - www.unicef-irc.org/KM/IE 
 
Detaljplaneringen av vårt seminarium på konferensen 
Frågor som kommer att diskuteras: 
Vilken typ av familj- och föräldrastöds program, arbetssätt och service vill vi 
främja/marknadsföra? 
Hur övertygar vi politiker och chefer att investera i familj- och föräldrastöd?  
 
Framtiden i arbetsgruppen Familj och föräldrastöd 
Under året har ordförande och vice ordförande inom Eurochilds olika arbetsgrupper träffats 
för att det framkommit kritik att det ibland diskuteras liknande frågeställningar trots att vi har 
olika arbetsområden. Ibland har arbetet i arbetsgrupperna inte varit effektivt och att det idag 
inte finns något samarbete arbetsgrupperna i mellan, fast det ibland finns behov då de olika 
arbetsområdena har beröringspunkter. Familj- och föräldrastödsgruppen har kommit långt i 
arbetet kring föräldrastöd och de andra grupperna jobbar fortfarande med syfte och 
aktivitetsplaner. Därför finns det en oro att öka samarbetet eftersom man då inte kan 
säkerställa att föräldrastödsgruppen fortsättningsvis kan jobba på. Dock är vi eniga om att det 
finns frågor som behöver belysas och diskuteras inom fler arbetsgrupper. Vi tycker att det 
vore bra om det kunde bli möjligt att också kunna medverka i de andra grupperna. Det finns 
önskemål att kunna ta del av varandras arbete och några har intresse att även delta i de andra 
arbetsgrupperna vilket inte är möjligt då vi alltid har möten på samma tid. Agata från kansliet 
tar med sig våra önskemål till kansliet. 
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Nästa år kommer det att bli ett arbetsgruppsmöte och 
årsmöte 22-24 april. Det kommer inte bli någon 
konferens nästa år.  
 
 
Till höger illustreras några typiska rumänska dolmar! 
☺   

 

 

Children First – Better Public spending for Better Outcomes for 

children and Families  
 
Onsdag 26 november  

 
Inledning 

Generalsekreterare Jana Hainswort hälsar 
välkommen tillsammans med Stefan Darabus, 
Länsdirektör för Hope and Homes for 
Children i Rumänien. Det är ca 240 deltagare 
från 35 länder som har anmält sig till 
konferensen. De ungas röst förmedlades via 
Ivan Tancabel, 16 år. Han är medlem i 
Children’s City Council Opatija i Kroatien. 
Även Rumäniens minister för familjer, socialt 
skydd och äldre deltar vid inledningen.  
  
 

Den första inspirerande föreläsningen presenterades av Frank Vanderbrouck, Professor i 
ekonomi vid universiteten i Leuven och Amsterdam. Han lyfte upp några viktiga punkter som 
behöver utvecklas på olika nivåer, inte minst på EU nivå: 

• barncentrerad strategi kring sociala investeringar 
• stärka investering av humankapitalet 
• stödja arbetet med arbete- och familjeliv 
• utveckla migration och integration genom utbildning och delaktighet 
• stödja arbetet så fler kan få jobb och utveckla systemet kring minimuminkomst  

 
Det är viktigt att både jobba med att humankapitalet utvecklas och att arbeta både på 
universell och selektiv nivå. Det brukar kallas att jobba med progressive universalism. 
 
Frank vill ge en läxa till EUnivån. Han tycker inte att de har varit förespråkare i att investera i 
sociala investeringar eller (Social return on investment, SROI, förklaras senare). EU-nivån 
behöver också bli bättre på att stödja detta på både nationell och regional nivå genom att ta 
fram generella sociala standards och möjligheter kring social investering och SROI. Arbetet 
måste länkas ihop mellan 

• Policys mellan det sociala arbetet och arbetet med budget och ekonomi 
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• CSR – Country Specific Recommendations – Ett koncept som behöver utvecklas. 
D.v.s.att man tar fram kulturanpassade specifika rekommendationer för ett land inom 
olika områden och frågor.  

• Europeiska strukturella investeringsfonder behöver utvecklas och spridas så fler inom 
vårt område tar del av dessa fonder 
 

Jorge Cardona Llorens – Medlem i FN:s kommitté för barnkonventionen och rapportör för 
de kommande kommentarerna, beskrev hur skattemedel kan användas för att lyfta 
barnkonventionen och göra den verklig. Jorge gör sin presentation på spanska och 
översättaren är inte så superbra men det lilla jag får fram och som jag redan vet är att FN:s 
konvention om barns rättigheter firar 25 år i år och att i enlighet med artikel 4, ska alla 
konventionsstater vidta åtgärder och ge tillräckligt med resurser för att genomföra 
barnkonventionen. Jorge säger också att barnkonventionskommitté har enats om att ta fram en 
allmän kommentar om de offentliga utgifterna för att inrätta barnets rättigheter och uppmanar 
oss att komma in med kommentarer. 
 
Nora Gibbons – Ordförande i Child and Family Agency, Ireland berättar om deras “resa” och 
utvecklingsarbete för att ge stöd till barn som behöver skydd. De inledde med att producera 
ett antal rapporter under 2009, det blev en nya regering och ny premiärminister som blev en 
utmaning då det tog tid att sätta in den nya regeringen på ”banan”.  
Det gick dock bra och en ny reform togs fram kring planering på lokal nivå med följande 
ramverk för hur: 

• arbetet med att ge stöd skulle se ut 
• ansvarsfördelning 
• samverkan 
• ökat fokus på prevention och tidigt intervention 

 
Den 1 januari 2014 bildades "Child and Family Agency” (Familjebyrån) och är nu det statliga 
organ som ansvarar för att förbättra situationen för barn. Det är den största reform som 
någonsin genomförts på Irland. Det är ett ambitiöst uppdrag med 4000 anställda. Deras ansvar 
utgår från den nya reformen och lagen Barn- och familjelagen 2013 som ska stödja och främja 
utvecklingen kring barn och ungas välfärd och skydd samt effektivt fungerande familjer. 
Barn- och familjebyråns tjänster omfattar en rad generella och riktade tjänster: 

• skydd av barn och välfärdstjänster 
• tidigt stöd 
• utbildning inom området välfärd 
• psykologiska tjänster 
• alternativ vård 
• familj och lokalt baserat stöd i bostadsområdet 
• stöd vid sexuellt övergripande och våld 
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Torsdag 27 november 

John Canavan – Direktör, UNESCO Child and Family Research Centre, Galway Irland 
John presenterar den rapport (positionspapper) som arbetsgruppen familj- och föräldrastöd i 
samarbete med UNESCO tagit fram. Bakgrunden till detta arbete var att många program och 
arbetssätt lades ner då de inte gick att utvärdera enligt RCT (Randomiserad kontrollerad 
design). Rapporten grundar sig på fyra delstudier. Pappret handlar om: 

• hur man kan tänka kring forskning/utvärdering i ett pluralistiskt sammanhang. 
• att främja en utvärderande kultur som lyfter fram rollen av praktiskbaserad evidens 

(PBE) istället för EBP (Evidensbaserad praktik).  
• hur man kan bygga en annan kultur kring utvärdering  

 
Rapporten innehåller också en matris som lyfter fram det pluralistiska/holistiska 
förhållningssättet kring utvärdering. Den illustrerar inte en hierarki kring olika forsknings och 
utvärderings metoder. 
 
John menar också att vi framöver även behöver tänka med ett bredare perspektiv med följande 
frågeställningar: 
Hur blir det när vi tänker så ”tekniskt” (opersonligt) kring bevis kring våra insatser för barn 
och unga? 
Hur blir när vi försöker få fram bevis på bra relationer mellan yrkesutövare och 
serviceanvändaren som vi vet är en viktig faktor i samtliga insatser? 
Hur kan vi tänka kring kvalitativa bevis för den informella kunskapen som finns hos 
praktiker? 
Vore det inte bra att ha fokus på barns rättigheter istället på en värld av bevis som domineras 
av post-positivismen, dvs. mer samhällsvetenskapliga metoder istället för kliniska studier 
såsom RCT. 
 
Andra forskare utanför UNESCO som också studerar dessa pluralistiska sammanhang är: 
Tom van Yperen - som arbetar med att få fram en passande utvärderingsdesign till 
interventioner  
Allyn Fives – arbetar med att andra ska få kunskap om en pluralistisk syn på bevis  
Jean Gordon – arbetar med att göra utvärderingen meningsfull i samband med lärande för 
välbefinnande 
 
Nickolas Rees (ersätter Professor Pat Dolan), Policy Analysis Specialist, Division of Policy 
and Strategy, UNICEF - Social Return On Investment SROI 
 
Nickcolas inleder med varför vi ska investera i barn. Vi ska göra det för att det är: 

• etiskt rätt 
• åldersadekvat – dvs. vid unga år finns det möjlighet att förändra  
• bra för ekonomin - ett friskt barn har stor chans att vara frisk genom hela livet och blir 

då produktiv som vuxen 
• politiskt rätt – för det ökar den sociala sammanhållningen och barnen blir 

ansvarstagande medborgare 
 
Upprepade studier finner att investeringar med relativt låga finansiella kostnader under 
barndomen kan ge vinster för en hel livstid, inte bara för individer utan också för samhället 
och ekonomin. Det finns starka skäl för offentliga investeringar - särskilt när de riktar sig till 
dem som har störst behov.  
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Vad är viktigt att tänka på när man gör en investering? 

• involvera intressenter 
• förstå förändringar 
• värdera saker som betyder något 
• att inte ställa för höga krav 
• vara öppen 
• verifiera resultatet 

 
Men man ska också se upp med några faktorer 

• hur kan man egentligen prissätta det ovärderliga 
• kanske gör vi kompromisser som inte blir bra 
• problem med sannolikheten 
• diskontering – alltså att ett värde omräknas bakåt i tiden med hänsyn till en given 

räntesats. 
 

Seminarium om “Social return on investment” SROI 
Jag valde att fördjupa mig i SROI och deltog i ett seminarium där frågan fortsattes att 
diskuteras. Rädda barnen i UK, inleder med hur sociala resultat kan mätas genom sociala 
kostnader och förmåner som båda är viktiga ur ett välfärdsperspektiv. Man tar fram 
standardiserade värden för att säkra att alla materiella kostnader och förmåner – ekonomiska, 
sociala och miljömässiga, är inkluderade i ungefärliga och evidensbaserade värden.  
 
SROI har ett definierat ramverk som består av sju principer. Rädda barnen i UK har tittat på 
olika arbetssätt/metoder och gjort en bedömning om hur mycket besparingar man kan göra av 
att investera. Olika insatser genererade olika mycket besparingar. De visade exempel som att 
ett satsat pund kan ge 2,50 pund i besparing. En annan insats gav en besparing på 7,50 pund 
på ett satsat pund. De olika besparingsindikatorerna var t.ex. psykisk hälsa och delaktighet. 
 
The central union for Child Welfare i Finland pratar om “Hur mycket ökar kostnaden för 
barns välfärd?”. Hanna Heinonen och hennes kollega Tiia Hipp visar resultat från sin studie 
om vilka kostnader det blir för barn som är placerade i familjehem eller institutioner till 
skillnad för barn som bor med sina biologiska föräldrar. ”Vilket inte är någon nyhet”. Vilket 
genererar att det är svårt att finansiera det förebyggande och främjande arbetet som det finns 
så stort behov av att jobba med och också utveckla- De visar också några exempel på vad man 
skulle kunna göra för dessa kostnader om man satsade på det förebyggande arbetet istället. 
Förebyggande arbete är kostnadseffektivt och har också en humanitär aspekt. T.ex. skulle man 
kunna arbeta med ett intensivt föräldrastöds arbete i sju år för kostnaden av ett placerat barn. 
 
De säger också att det är så viktigt att ge rätt stöd och hjälp och att det finns lättillgängligt för 
barn och deras familjer vid rätt tillfälle. Om vi lyckas med det skulle vi inte behöva placera så 
många barn. Detta skulle vara bra både ur ett humanistiskt och ekonomiskt perspektiv. 
Studien har genererat värdefullt material som spridits till beslutsfattare. Vi får heller inte 
glömma bort att säkerställa att familjehem och institutioner har en hög kvalitet som 
möjliggöra att barnen och de unga får en likvärdig möjlighet att utvecklas och får ett gott liv. 
 
Studiebesök 
Organisationen World Vision Romania organiserar denna studietur till en skola där ett 
programarbete har pågått sedan 2010. De handlar helt enkelt om att erbjuda omsorg efter 
skolan (fritids) till barn i ett socioekonomiskt svagt bostadsområde. I Rumänien är skolan 
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gratis men det finns ingenstans för barnen att vara efter skolan. Majoriteten av barnen i 
socioekonomiskt svaga familjer är ensam hemma på eftermiddagen då föräldrarna är på 
arbetet. 
 
Vi blir mottagna av rektorn och en engelskalärare då rektorn inte kan engelska. Första året 
finansierades med hjälpt av fonder. Året efter fick de ingen finansiering, då fortsatte 
programmet genom att ideell personal ställde upp och arbetade. Detta höll inte, utan nya 
fonder söktes. Nu har de bara finansiering fram till juni nästa år. Sedan kommer antagligen 
föräldrar få börja betala en avgift. Avgiften har beräknats till 200 Lei (ca 400 SEK) och en 
medelinkomst är ca 800 Lei (ca 1600 SEK), vilket är helt orimligt. Vi får träffa barn i olika 
åldrar och ”Fritidsfröken”. Hon verkar ha ett varmt hjärta och stort intresse för att stödja det 
här barnen med läxhjälp, struktur och värme. Hon har ingen speciell utbildning då det inte 
finns någon utbildning för det här arbetsområdet. Vi frågar varför hon hade sökt det här jobbet 
och hon svar att hon tagit det för att få erfarenheter för att framöver börja jobba i den ideella 
sektorn. Att jobba i den ideella sektorn har tydligen hög status. Vi får träffa barn som är 
uppdelade i olika åldersgrupper 5-7 år och 8-10 år. Lokalerna är fina men små. De har ett rum 
att tillgå. En sak som förundrar oss besökare är att de har en vakt anställd. Rektorn meddelar 
att det bara är så att alla skolor skulle ha en vakt. Många i gruppen tycker det kändes mycket 
konstigt och ger ett oroande budskap. 
 
Fritidsfröken meddelar också att barnen inte var ute på skolgården på vintern då föräldrarna 
inte ville det. Vi vet inte om anledningen var att de inte hade ordentligt med kläder eller om 
det fanns en annan anledning.  
 
Rektorn berättar att de såg små skillnader i skolresultaten för dessa barn som går på fritids. 
Föräldrarna är nöjda med hjälpen de får då de har svårt att stödja barnen i läxläsning och 
också ibland att ge dem mat. Arrangören World Vision berättar att det har försökt att använda 
det här programmet i sitt lobbyarbete för att påverka beslutsfattare att sprida deras goda 
erfarenheter. De upplever dock att de inte får något gehör men fortsätter att kämpa för denna 
viktiga fråga.  
 
Seminarium - Helping parents to help children – why this should be a priority for public 
sector 
Seminariet inleds med två presentationer. Vid det 
första var det Irland som berättar om sina 
erfarenheter kring implementering av ett 
föräldrastödsprogram och samverkan mellan 
frivilligsektorn och den offentliga sektorn. Det 
finns verkligen många utmaningar när ett 
program ska implementeras såsom kulturella 
skillnader mellan den frivilliga och offentliga då 
programmet erbjöds både från offentlig och ideell 
sektor. Programmet var ett riktat program men nu 
skulle det erbjudas generellt. Vilket betydde att väldigt många fler skulle utbildas. Det krävs 
mycket praktisk träning för att kvalitetssäkra programmet så det fungerar på ett liknande sätt 
vart det än skulle erbjudas. Parallellt skulle arbetet utvärderas enligt RCT, då det är det enda 
sättet som är godkänt inom Irland för att få finansiering. Ett resultat som kom fram var att 
man inte var trogen till programmet som genererar att det är svårt att utvärdera. Det var också 
svårt att få fram faktorer/indikatorer som var gynnande för både familjen och 
organisationen/verksamheten.  
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Finland stod för den andra presentationen med innehåll om sitt arbete att bryta ohälsa och 
missförhållanden över generationer. Målet med projektet är att öka samverkan mellan den 
offentliga och frivilliga sektorn genom att ta fram faktorer som underlättar eller försvårar ett 
sådant samarbete. 
 
Seminariets diskussioner handlade om vilka arbetssätt och metoder som bör främjas och hur 
vi ska få beslutsfattare att verkställa att de erbjuds. Jag deltog i det senare. Faktorer som kom 
fram var: 
• se till att beslutsfattarnas båda sidor av hjärnan blir berörda av budskapet, dvs. både fakta och 

känsla 
• ta fram fakta både vad det gäller barnens behov och vilka effekter föräldrastöd ger 
• lyft vad som händer om vi inte gör något 
• vi måste ha ett främjande förhållningssätt när vi träffar beslutsfattare - vi måste förmedla vårt 

arbete på ett intressant sätt så vi också får politiker att utgå vad som är bra för barnen istället för att 
”gnälla” över att vi inte får tillräckligt med ekonomiska resurser och stöd 

• gör barn och föräldrar delaktiga i påverkansarbetet 
 

 
 
 
Middag tillsammans med Halmstad kommun, 
Mälardalens högskola, Regionförbundet 
Örebro och Barnkonventionen Geneve  
 
 
 

 

 

 

Fredag 28 november 

Paneldebatt om finansiering och påverkan i det civila samhället 
Deltagarna: 
George Bogdanov Direktör på National Network for Children, Bulgarien 
Björn Bredensen Tidigare Direktör på Ministry of Children, Equality and Social inclusion i  
Norge 
Aine Lynch, Vice ordförande, Children’s Rights alliance, Irland 
Valeriu Nicolae, Aktivist för barn rätt och romer 
Mirela Oprea, General sekreterare, Child Pact 
Joost Van Haelst, Koordinator vid den Flamländska regeringen kring barnrättsfrågor 
 
Paneldebattens viktigaste punkter! 
• Vi måste sluta att forska och ha konferenser börja jobba istället 
• Vi vet så pass mycket att vi måste ta tag i problematiken.  
• Vi måste lägga finansieringen där den behövs.  
• Vi ska inte vara så oroliga och rädda att göra fel. Misslyckande är extremt viktigt då vi lär 

oss väldigt mycket av det.  
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• Hur får vi förståelse mellan frivillig sektor och det offentliga kring t.ex. budget? Vi måste 
få till närmare dialog och göra fler delaktiga i de ekonomiska besluten.   

• Vi måste prata med beslutsfattare så de förstår 
• Vi måste ändra på våra förhållningssätt och inte vara så rädda 
• Vissa kulturer och förhållningssätt inom den offentliga sektorn måste ändras. Från 

”maktutövande” till engagemang, omsorg och stöd 
• Vi måste få beslutsfattare att förstå att det här är svårt och att det är svårt att få fram 

effektiva arbetssätt och metoder 
• EU-nivån måste ge stöd till alla regeringar i detta viktiga arbete att investera i barn. 
• Det måste också bli ett bättre stöd från regeringar till det regionala och lokala kring detta 

arbete 
• Det får inte bli konkurrens mellan offentlig och ideell sektor utan ha fokus på samverkan 

och att kunna komplettera varandra 
• Vi måste bli bättre på att jobba tillsammans.  
• Ta med politiken till verksamhetens vardag, till verkligheten 
• Vi behöver jobba enligt PBE (praktikbaserad evidens) 
 
 
 
Avslutande paneldiskussion 
Maria Herzcog, Ordförande i Eurochild och s ordförande 
Jana Hainsworth, Generalsekreterare i Eurochild 
Corina Cretu, Kommissionär 
Stefan Darabus, Länsdirektör, Hope and Homes for Children in Romania 
Delia Pop, Direktör, Hope and Homes for Children in Romania 
Agnes Von Maravic, Europarådet, Barnrättsavdelningen 
Pat Dolan, UNESCO 
 
Det blir ett stort ståhej när kommissionär Corina Cretu stiger in i salen. Hon är följd av ett 
antal journalister och fotografer. Jana inleder med att syftet med den här avslutande 
paneldiskussionen är att förmedla hur vi får ”till det” på ett bättre sätt så att barn och unga får 
växa upp i en god miljö och utvecklas till ”goda” medborgare. Jana säger också att vi ska ha 
fokus på 2020strategin som bl.a. lyfter upp vikten av att minska fattigdom och minska att 
antalet barn och unga som inte fullföljer skolan.  
 
Kommissionär Corina inleder med att säga att det är 
ett väldigt känslosamt ögonblick för henne då det här 
är det första offentliga framträdandet i hennes 
hemstad Bukarest i sin nya roll som kommissionär. 
Corina tillsattes 1 november. Hon är från Bukarest 
och säger att hon har haft turen att bli född i en familj 
med möjligheter att ge en bra uppväxt och att hon 
kunnat fullfölja sin skola. Dock har hon själv vissa 
problem i sin roll som förälder då hon har barn med 
funktionshinder. Hon säger också att hon mycket väl 
vet, vilken typ av problem som finns och vad som 
behöver förändras och är mycket väl medveten om 
vilken skada Ceausescu gjort för landet.  
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Hon jobbar just nu med nya strategier och program och att arbetet precis kommit igång. Hon 
har glädjen att meddela att det finns fonder tillgängliga för att bekämpa barnfattigdom och 
utveckla arbetet med barns välbefinnande. De kommer att satsa 30 miljarder euro under 
kommande 7-års period. De vill ha fokus på att förbättra situationen för familjerna och utgå 
från barnens och föräldrarnas behov. Hon lyfter också upp att vi måste utveckla och 
möjliggöra att det finns arbete för de mest sårbara föräldrarna och vi behöver mer kunskap om 
hjärnans utveckling och psykisk ohälsa.  
Vi måste fortsätta att bli bättre på att lära av varandra och ta vara på varandra erfarenheter. 
Det gäller även på EU-nivå. Hon säger att tjänstemän inom EU måste bli bättre på att 
samverka över gränserna inom EU:s olika uppdrag och program. Hon har själv tagit en första 
kontakt med andra kommissionärer för att diskutera en del utvecklingsarbete som behöver 
komma igång. 
 
Vi har mycket arbete som behöver göras, utvecklas och bli bättre, säger Corina, då det 
fortfarande finns många barn som är hungriga. Det är också en osäker framtid för barnen då 
det är många unga människor som inte får arbete. Men vi måste tillsammans fortsätta kämpa 
för barnen.  
 
De är i början av sitt arbete inom de olika programmen inom EU och deras ambitions är att 
alla länder inom EU ska satsa på de mest sårbara. Hon lyfter upp Eurochilds och alla 
praktikers viktiga och värdefulla arbete och ser fram emot ett framtida samarbete. 
 
Några reflektioner från den avslutande paneldebattens representanter 

• Hur kan vi värdera ett långsiktigt arbete och sluta att bara ”släcka bränder”?  
• Det finns ingen tvekan längre om att vi får ett gott resultat ur både ett humanitärt och 

ekonomiskt perspektiv om vi satsar på barnen  
• Samhället måste bygga broar till maktens kontor och maktens kontor behöver bygga 

broar till samhället annars kommer vi inte att lyckats 
• Barn måste få vara med och bestämma om sin egen agenda 
• Det finns fortfarande många på den beslutsfattande nivån som inte vet hur mycket man 

spenderar på skydd för barn 
• Det är viktigt att kunskaper om hur ett gott socialt arbete ska ske på alla nivåer. Idag 

finns inte den kunskapen på ett tillfredsställande sätt 
• Vi måste bli bättre på att: 

o använda barnkonventionen i vårt arbete  
o lyssna till barnen 
o göra barn delaktiga i forskning och göra dem till medforskare  
o inte jobba i stuprör (eller silos som man säger i Europa ☺)  
o utveckla arbetet kring utvärdering av den ideella sektorns arbete  
o förbättra samarbetet mellan universitet, forskningscenter och samhället 

• Vi behöver  
o veta mer om effekterna kring familj- och föräldrastödsprogram och också bli 

bättre på att sprida de erfarenheterna.  
o bygga system och verksamheter så att det finns service som utgår från barnen 

och familjernas behov inte bygga system/verksamheter som är bra för 
systemet/verksamheterna  

o få bättre stöd från regeringen att arbetet som sker där ute är viktigt 
o bli bättre på att hålla i och hålla ut 
o utveckla det pluralistiska förhållningssättet kring utvärdering  
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o fortsatt stödja och motivera verksamheterna att utvärdera och ha fokus på vad 
som fungerar i vårt arbete, hur det fungerar och varför det fungerar 

 
Att investera i barn och familjer är det mest effektiva sättet för att bygga ett samhälle, särskilt 
de mest utsatta. Vi måste nu, tillsammans, se till att de 30 miljarder Euro som finns 
tillgängliga för de kommande sju åren används på ett klokt och effektiv sätt så att de sprids 
långt ut i periferin och kommer barnen till del. Corina säger TACK och ser fram emot ett 
framtida gott samarbete mellan EU-kommissionen och Eurochild. 

 
 

Inbjudan 
Ulla Lindqvist från ”Save a Generation” i Finland hälsar att hon gärna vill se representanter 
från styrelsen på den Nordiska barnavårdskonferensen i Åbo 26-28 augusti 2015. 
http://www.nordiskabarnavardskongressen.org/sv 
 

 

Rapportör för FFFF  

i Bukarest! 

 

Marie Cesares Olsson 

 

 
(Parlamentet i Bukarest) 
 
 
 
 


