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I samarbet med

Samhälls och –hälsokommunikatörer 

Väestöliittos TATU ambassadörer

Mångkulturutbildare/utvecklare

Yrekes akademin i Vasa

Röda korset



Våra målgrupper

Somalier, Afganer, Irakier, Vietnameser 

Bosnier

Vamia

Invandrare föreningar 

Yrkesskolor runt om i Österbotten



Syfte

Informera

Diskutera

Ge rätta information om Finland

Dela erfarenheter gamla och nya 

Utbildningssyfte



Förväntningar av barnen

 Föräldrar kör med auktoritär stil

 Tillit och lydnad

 Föräldrar har alltid rätt

 Barn unga behandlas ofta som om de inte kan tänka själv

 En del menar att det är för barnets bästa

 Många barn i samma familj

 Krig och trauma som föräldrarna bär med sig från hemlandet

 Fattigdom 

 Låg utbildning eller ingen utbildning alls



I förebyggande syfte

 Det är alltid enkelt att få information på eget språk

 Rätt person som ger information

 Rådgivningen

 Lära sig att tänka om

 Använd invandrarnas egna föräningar som informationskanal

 Samarbete med olika instanser viktiga

 Sänk tröskeln att söka hjälp, tex. 

 Dags också inom barnskyddet att bli mångfald



Barnskyddet

Vi går igenom barnskydds lagen

FNs barnkonvention

Sociallagen

Vilka stödåtgärder Vasa stad har



De flesta av min grupp tror att

 Barnskyddet existerar för att straffa föräldrar

 De tar ju våra barn

 Varför tror du att vi fick komma till Finland? Jo för dom är intresserad av 

våra barn

 Föräldrar har all rätt att uppfostra sina barn som de vill

 Vem vill ringa och be om hjälp från socialen? Dom snokar ju!

 Aldrig! Jag tänker aldrig hamna i deras system, då är det kört.

 De är mina barn och jag uppfostrar dem hur jag vill!



Har ett barn rättigheter?

 Bland Somalier är aga en del av uppfostran

 Nästan alla har blivit slagna tidigare av sina föräldrar

 Barn är en rättighet för de flesta

 Föräldrarna har alltid rätt

 De flesta pappor är auktoritära

 Barn har rätt till mat och trygghet

 Barn är evig skyldig sina föräldrar 

 Barn är en trygghet när man åldrar

 Gärna skaffar man flera barn



Några förslag till våra målgrupper

 Lyssna inte på vad grannarna berättar om barnskyddet, de vet inte hela 

historien.

 Om du behöver hjälp, sök, barnskyddet är inte där för att ta era barn

 Gå till barnskyddet och be om information om deras arbete

 De finns andra former av hjälp att få om du söker hjälp i tid

 Alla måste följa barnkonventionen och finska lagarna

 Barn har rättigheter och skyldigheter

 Föräldrar är skyldiga



Vad kan kommunerna göra?

 Använd erfarenhets experter

 Använd samhälls kommunikatörer som kan diskutera med invandraren på 

eget språk

 Alla instanser runt familjen borde förbättra sina samarbeten

 Jag brukar säga att social arbetaren den släkting du ringar till när du har 

svårigheter

 Ge andra metoder i uppfostringssyfte

 Samarbeta tätt med andra instanser, tex. Integrationsinstanserna

 Dags för socialen att jobba med mångfald

 Ta hjälp av invandrare föräningar



Familjens bakgrund

 Det hjälper ofta att veta lite om familjens bakgrund

 Kommer de från krigsdrabbade område?

 Är stödåtgärderna skräddarsydda för stora barn familjer?

 Hur är det med attityden? 

 Är man där för att hjälpa eller är man en auktoritet?

 Är båda föräldrarna involverade i barnens liv?

 OBS! Ingen familj är lika den andra

 Familjerna kan olika utgångsläge

 Bra att veta hur olika kulturer ser på barn uppfostran, men det är inte sagt 
att alla uppfostra likadant



NI GÖR ETT BRA ARBETE



Tack


