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Tid: Torsdag den 11 november 2010 
Plats: Trygg-Hansas konferenslokaler, Fleminggatan 18, Stockholm
Arrangör: Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) med stöd av 

Temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 
(www.temafattigdom.se)

VÄLKOMMEN TILL ETT ANGELÄGET SEMINARIUM OM FATTIGDOM

År 2010 är Europarådet för bekämpning av fattigdom och social utestängning.
Runt om i Europa diskuteras frågor om hur man ska öka kunskaperna om –
och förbättra förhållandena för – de nästan 80 miljoner européer som lever
under fattigdomsgränsen. En grupp av dessa fattiga som särskilt väckt uppmärk-
samhet är de många barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden.Vi
menar att vi måste fråga oss hur vi i Sverige ställer oss till barnfattigdomen.

Finns barnfattigdom i ett så rikt land som vårt? Är det ett begrepp som kan
verka stigmatiserande? Vad säger barnen själva om de får komma till tals? Vad
har de olika definitionerna och mätmetoderna som används för svagheter och
styrkor? Och varför kommer man fram till så olika resultat? Vad vet vi om
omfattning och riskfaktorer? Vem har det yttersta ansvaret för problemet och
hur arbetar man med frågan på olika nivåer i dag?

Syftet med vårt seminarium är att ge en allsidig och problematiserad bild av
svensk barnfattigdom. Du är varmt välkommen!

Jag kommer gärna till seminariet BARNFATTIGDOMENS MÅNGA ANSIKTEN

Namn

Organisation/arbetsplats

Adress

Faktureringsadress

E-post

Telefon                                 Ev. specialkost

Heldagskonferens inkl. lunch och eftermiddagskaffe 800 kronor.

Posta, faxa eller mejla din anmälan senast den 1 oktober 2010 till
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), Box 70412, 107 25 Stockholm.
Telefon: 08-6639607 Fax: 08-6674862 E-post: csa.stockholm@gmail.com

Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller...
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08.45 – 09.15

09.15 – 09.35

09.35 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.45

Registrer ing. Kaffe.

Hans Swärd: Låt inte kampen mot barnfattigdomen
bli en kamp mot de fattiga barnen! 
Hans Swärd är ordförande i Centralförbundet för Socialt
Arbete (CSA) och professor i socialt arbete, Lunds universitet.
Han har forskat om fattigdom, hemlöshet och socialt arbete.

Ylva Mårtens: Att fånga barnens perspektiv.
Ylva Mårtens är reporter i och producent för programmet
”Barnen” i P1. Hon har vunnit flera journalistiska priser.

Fredr ik Malmberg, Johan Fr itzell och Tapio
Salonen: Har vi en barnvänlig politik i Sver ige?
Fredrik Malmberg är barnombudsman (BO) sedan 2008. Han
har tidigare arbetat som regionschef för Rädda Barnen i Syd-
och Centralasien, Internationella Rädda Barnen i Uganda
samt som chef för svenska Rädda Barnen. Fredrik Malmberg
är internationell ekonom.
Johan Fritzell är professor i sociologi vid Centre for Health
Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska
Institutet. Han är också forskningsledare vid Institutet för
framtidsstudier och har länge bedrivit forskning kring välfär-
dens fördelning och förändring i Sverige.
Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Linnéuniversi-
tetet i Växjö. Han har forskat om de sämst ställda i samhället,
om försörjningsvillkor, marginalisering och om fattiga bostads-
områden.

Paus.

Björn Halleröd, Gunvor Andersson och Mar ie
Sallnäs: Går det att mäta barnfattigdom? Positivis-
tisk distanser ing eller etnografisk närhet?
Björn Halleröd är professor i sociologi, tidigare vid Umeå uni-
versitet, numera vid Göteborgs universitet. Han forskar bland
annat om levnadsnivåer, arbete och fattigdom.

SEMINARIUM TORSDAG DEN 11 NOVEMBER 2010

Gunvor Andersson är psykolog och professor em. i socialt
arbete vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om
socialt utsatta barn hemma och i familjehem, om hemlöshet
samt om samhällets insatser.
Marie Sallnäs är professor vid Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot stu-
dier av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer. Hon
har särskilt intresserat sig för barn i samhällsvård.

Frågestund på förmiddagens föreläsningar.

Lunch.

Alexandra Pascalidou: Barnfattigdom bland blattar
och betong.
Alexandra Pascalidou växte upp i Sveriges fattigaste förort,
Rinkeby, som hon lämnade efter 25 år men alltid återvänder
till.Vad har förändrats under åren? Hur ser dagens barnfattig-
dom ut? Följ med på en 30-årig resa i välfärdslandets baksida.

Jytte Guteland, Niklas Wykman, Barbro Wester-
holm och Bengt Göransson: Vad bör man göra för
att komma till rätta med den svenska barnfattigdomen?
Företrädare för politiska ungdomsförbund möter seniora
representanter för det officiella Sverige: Jytte Guteland, för-
bundsordförande (SSU), Niklas Wykman, förbundsordförande
(MUF), Barbro Westerholm, professor em. och riksdagsledamot
(FP) samt Bengt Göransson, tidigare kultur- och utbildnings-
minister (S).

Kaffe.

Fatima Åsard: Barn till ensamma mammor.
Fatima Åsard är också uppväxt i en av Sveriges fattigaste för-
orter. Nu arbetar hon som projektledare på Fryshuset i Stock-
holm och berättar om sitt arbete ”Barn till ensamma mammor
– om att ge stöd och sätta lite guldkant på vardagen”.

11.45 – 12.00

12.00 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Seminariets moderator är Ursula Berge, samhällspolitisk chef hos Akademikerförbundet SSR.
Hon har tidigare bland annat varit chef för tankesmedjan Agora och politiskt sakkunnig vid
Kulturdepartementets Arbetsdepartement.
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