Förälder!
Vem ska ta hand om ditt barn?

Dagis? Skolan?
Kompisarna? Staten?

…eller du själv?

Många barn och föräldrar mår dåligt i det svenska, så
kallade, välfärdssamhället. Barn känner sig ofta
otrygga, olyckliga, uttråkade, omotiverade - eller
stressade. Föräldrarna, å sin sida, kämpar en hopplös
kamp mot klockan, sitt dåliga samvete och sitt dåliga
självförtroende som föräldrar.

Alternativet, att någon av föräldrarna istället stannar
hemma, är inte heller att tänka på. Då kan man visserligen minska stressen men det har tyvärr också blivit
ett säkert sätt att öka den sociala isoleringen och
hamna nära existensminimum i levnadsstandard.

För dubbelarbetande och ensamstående föräldrar
börjar prövningarna redan på morgonen. Då ska
barnen upp ur sängen, snabbt kläs på och fösas iväg
till dagis eller fritis. Det finns ofta inte ens tid att äta
frukost tillsammans i lugn och ro.

Att de svenska barnfamiljerna är just så hårt pressade
bekräftas på många plan och många sätt. Ett av de
mest slående är försäljningsstatistiken för läkemedel.
Där ligger antidepressiva medel som Cipramil och
magsårsmedicin som Losec i topp och det är i stor
utsträckning föräldrar och barn som konsumerar dem.

Vid arbetsdagens slut måste man skynda sig för att
hinna handla, hämta barnet på dagis/fritis, laga mat,
diska, städa upp det värsta, hjälpa barnet med läxorna
och läsa en godnattsaga - innan man själv kan pusta ut
och kanske se nyheterna på TV.

Sveriges föräldrar har levt i den här situationen så
länge att visionen om ett bättre liv nästan gått förlorad. Den visionen vill föreningen Barnens Rätt Till
Föräldrarnas Tid återupprätta – och förvandla till
verklighet.

För mycket mer än så orkar man inte. Det gäller att gå
till sängs tidigt så att man också klarar av nästa dag.
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Och regeringen Persson tog i början av 2000-talet
ännu ett steg åt fel håll genom att driva propositionen
om ”maxtaxa” i barnomsorgen genom Riksdagen, en
ekonomisk-politisk lösning som gjort det än svårare
för barnfamiljerna att ta sig ur den grop som våra
förtroendevalda – förmodligen i välmening men
definitivt också i oförstånd – grävt åt dem.

Hur har det blivit så här?
Hur kan det komma sig att vi svenskar under så lång
tid kämpat så hårt för att uppnå en så dålig livskvalitet?
En viktig orsak torde vara vår strävan under senare
decennier att eliminera alla orättvisor mellan män och
kvinnor, att ge kvinnor samma karriärmöjligheter som
män och få män att ta samma ansvar för hem och barn
som kvinnor. Så långt är den strävan en god sak. Men
i vår iver att uppnå jämställdhet har vi förhärligat
yrkeskarriären och nedvärderat hemarbete och barnomsorg. Ja, vi har till och med gått så långt att vi tagit
lagen och den ekonomiska politiken till hjälp för att
tvinga fram ”rätt” beteende från barnfamiljerna. Detta
har skett – och sker – till stora samhällsekonomiska,
sociala och mänskliga kostnader.
Det missförhållandet vill vi ändra på.

Källor: SCB och Socialstyrelsen.
Fotnot 1: Uppgången i

1990

Ovanstående diagram antyder att varken läkemedel
eller andra droger löser problemet; vartannat äktenskap slutar ändå i skilsmässa, en situation som utsätter
alla inblandade för nya prövningar.
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Diagram som visar:
- äktenskaps- och
skilsmässoutvecklingen
samt
- förskrivningen av
antidepressiv medicin
som Cipramil och
magsårsmedicin som
Losec…
…under senare år.

2000

0 antalet giftermål 19881989 berodde på en
2010
lagändring som var till
icke giftas nackdel.

Vi vill…
Vi i Föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid
verkar för:
✘ Barnens självklara rätt till föräldrarnas tid.
Stora politiska och attitydmässiga förändringar
måste till för att föräldrar ska få mer tid för sina
barn och därmed uppnå en acceptabel livskvalitet.
✘ Att hemarbete och vård av barn erkänns som den
grundläggande samhällsinsats det är.
I decennier har vi intalat varandra att det är förkastligt att ”bara” stanna hemma och ta hand om
barnen. Det är hög tid att ändra på den inställningen.
✘ Att föräldrarna, inte staten eller kommunen, ska
bestämma hur barnen ska tas om hand.
Regeringen har bestämt att alla barn ska gå på dagis
och utnyttjar ekonomisk-politiska maktmedel för
att se till att det blir så. Den detaljstyrningen av
folks liv måste upphöra.
✘ Att föräldrar ges ekonomiska möjligheter att stanna
hemma med barnen under uppväxttiden.
Utformad på rätt sätt vore en en sådan åtgärd
samhällsekonomiskt lönsam.
Om du tycker som vi, d v s att det är dags att befria
föräldrar och barn från den ekonomisk-politiska
rävsax de suttit fast i så länge föreslår vi att du gör två
saker:
1) Berätta vad du tycker om den rådande familjepolitiken för ”dina” riksdagsledamöter och
kommunpolitiker, gärna genom att skicka dem en
kopia på detta flygblad.
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2) Bli medlem i vår förening. Tillsammans kan vi bli
starka nog för att ge föräldrar och barn den harmoni och det samhällsstöd de förtjänar.
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