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Måndag 21 oktober

16.00-19.00 Fattig och ställd utanför från 
Fattigdomskonferensen – ur barnens perspektiv 

16.00 Barns strategier i fattiga familjer. Flera 
faktorer kan medverka till att barnfattigdomen döljs i 
Sverige. Forskningens bild är inte komplett, det 
finns aspekter som inte redovisas, menar Stina 
Fernqvist, forskare i sociologi vid Uppsala 
universitet. Ekonomisk och social utsatthet bland 
barn medför risker. Arrangör: SocialAktion. 

16.55 Barn till ensamma mammor. Det är en skam 
att vara fattig och barn vet precis hur de ska dölja 
det. I Sverige lever hundratals mammor under 
knappa förhållanden, med barn som inte kan äta sig 
mätta, har för små eller stora kläder och inte kan 
delta i aktiviteter som andra barn. Sara Azzazi från 
Fryshuset Göteborg, berättar om projektet Barn till 
ensamma mammor. Arrangör: SocialAktion. 

17.15 Bortom alla skyddsnät. Onådiga luntan som 
lämnades till Socialförsäkringsutredningen i februari 
2013. Bakom sammanställningen av berättelser 
”från dom som ställts utanför” står SocialAktion, ett 
Arvsfondsprojekt där journalister, brukare, 
socialarbetare och studenter samlats. Chefredaktör 
Maria Wallin, SocialPolitik. Arrangör: SocialAktion.

17.25 Arbetslös i välfärden. Inkomstspridningen 
ökar kraftigare i Sverige än i något annat OECD-
land. Allt färre har rätt till arbetslöshetskassa och 
sjukförsäkring, fler söker försörjningsstöd. Det finns 
en trend att marknaden ska lösa alla problem, säger 
forskaren Katarina Thorén vid Socialhögskolan 
Stockholms universitet. Arrangör: SocialAktion. 

18.05 Socialarbetarens vånda. Socialarbetare 
ställs inför etiska dilemman där lagar och budget 
inte riktigt passar in. Behovet ska styra, budgeten 
ska vara sekundär. Det anser en grupp 
socialarbetare i Stockholm. Socialarbetaren 
Gabriella Mattson berättar om nätverket Nu bryter vi 
tystnaden. Arrangör: SocialAktion. 

18.25 Medias fattiga bevakning. Historien har sin 
egen gång, säger författaren Susanna Alakoski, det 
handlar inte bara om vad som skrivs. Intresset för 
socialjournalistik går i vågor, menar journalisten Ami 
Lönnroth. Samtal om medias bevakning av sociala 
frågor. Samtalsledare författare och frilansjournalist 
Mattias Hagberg. Arrangör: SocialAktion. 

Fattigdomskonferens – ur barnens perspektiv  
gavs i samarbete med Göteborgs universitet  
Institutionen för socialt arbete den 13/9/2013.
SocialAktion är ett projekt initierat av tidskriften 
SocialPolitik, finansierat av Arvsfonden. 

_____________________________________________________________________________________________________
UR Samtiden 2013 ur.se/samtiden

s  ocialpolitik@socialpolitik.com  1 (1)

mailto:samtiden@ur.se

	
21 oktober 2013
	 UR Samtiden i Kunskapskanalen
	& urplay.se

	  Fattig och ställd utanför 
	
 


