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Foton
Alla bilder som används i tidningen
är illustrationer. Personerna på bilderna har ingen anknytning till artiklarna
om det inte särskilt anges.

Hej! Sitter och tar igen mig en stund efter förmiddagens städande. Tvillingarna har ”hjälpt” mig och golven ser värre ut nu än innan jag dammsög
och torkade av dem. Labben både löper och fäller hår. Har ni någon aning
om hur mycket hår det fastnar på ett lätt fuktat golv? Massor kan jag berätta! Och inte blir det bättre av att tvillingarna välvilligt tömde sin leksaksdammsugare EFTER att jag torkat golven. Vi tog en fika för att höja
blodsockret och tänk! Inte en kaksmula fanns på golvet under bordet efter
fikastunden - bara två förnöjda hundar. Tyvärr så fanns dock både hundhår
och skräpet från leksaksdammsugaren kvar. Märkligt, eller hur?
Appropå städning: Detta nummer handlar om Barnkonventionen och hur
den efterlevs i Sverige. I år, den 20 november, är det 20 år sedan den ratificerades i Sverige. Nätverket för Barnkonventionen, som vi i FaCO är med
i, kommer att högtidlighålla denna dag med en hearing precis som vanligt
så håll tummarna att den kan vara i riksdagshuset som vi hoppas. På rikslägret 21-24 maj i Uskavi kommer vi, eller rättare sagt ungdomarna, att
bestämma vilka ungdomar som ska få representera FaCO då.
Onsdagen den 4 februari åkte min dotter Seline och två andra ungdomar
till Geneve för att representera Sverige och presentera Nätverkets alternativrapport till FN om hur barnkonventionen används i Sverige. Det är bara
Sverige och Bangladesh som har ungdomar under 18 år med utav totalt sex
länder som granskats av FN. Du kan läsa hennes berättelse om resan längre
fram i tidningen.
Det har varit styrelsemöte för FaCO i Karlskoga där vi arbetade hårt och
provade på samarbetsövningar på Bodaborg. Vi bodde på vandrarhem och
försökte på alla sätt hålla kostnaderna nere för att få mer pengar över till
er medlemmar och de aktiviteter ni önskar. Det som ni verkar uppskatta
mest är tidningen Aktuellt Magazin. (Vilken otrolig respons det blev efter
ADHD-numret runt jul. Det gillar vi!) Och som god tvåa och trea verkar
servicetelefonen och rikslägret vara. Så missa inte att boka in rikslägret:
21-24 maj i Uskavi.
Väl mött!
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Insidan
Notiser
Rapporter
Tema, FNs barnkonvention
Inbjudan Riksläger
Tema forts.
Skydda barnens pengar
Min berättelse
Lilla jag
Fullmakt på apoteket
Sverige Runt
Städtips!
Mitt bästa städtips för smutsiga
tapeter/väggar är: våtservetter
avsedda för barnrumpor. Detta oavsett vad det är på väggen.
Man kan undra vad vi tvättar barnens bakar med egentligen?
Ylva

BRIS-rapport 2009
I BRIS-rapporten sammanställs
varje år dokumentationen från
BRIS stödkontakter i Barnens
Hjälptelefon, BRIS-mejlen och
BRIS-chatten. Genom exempel,
statistik och analys ges en bild
av barns och ungdomars liv och
verklighet så som de själva beskriver den för BRIS.
Du hittar den på, www. bris.se
under aktuellt.
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Familjehemsbanken
Familjehemsbanken har nu funnits i ca 2 år och den växer hela
tiden. Vissa dagar går mejl och
telefon varma. Vi har idag drygt
1 800 besökare på hemsidan och
familjehemsbanken varje vecka,
vilket vi är mycket glada för! Men
det hade inte gått utan alla er underbara familjer där ute och alla
socialsekreterare och andra handläggare som kämpar sig fram för
att hjälpa de barn och ungdomar
som behöver det.
Från och med 1 mars i år, så kommer vi att ta en avgift för familjehemsbanken.
Notiserna som familjerna sätter
in kommer fortfarande att vara
helt gratis.
Mera om priser och hur man går
tillväga hittar ni på vår hemsida.
Vi hoppas på ett fortsatt samarbete även i framtiden.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Anne och Andreas Aronsson
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Enklare och
billigare att bli
medlem i en
arbetslöshetskassa
Pressmeddelande 5 februari 2009
Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har i dag beslutat att
överlämna lagrådsremissen Ändrade villkor för medlemskap och
avgifter i arbetslöshetskassorna
till Lagrådet.
Förslagen gör det enklare att gå
med i en arbetslöshetskassa. Kravet på ett aktuellt arbete och viss
arbetad tid för rätt till inträde i
en arbetslöshetskassa tas bort,
den så kallade 17-timmarsregeln.
Förslaget innebär bland annat att
arbetslösa personer kommer att
kunna ansöka om medlemskap i
en arbetslöshetskassa.
Arbetslöshetsavgiften sänks med
50 kronor per sysselsatt medlem,
för att stimulera till ökat medlemskap.
En ny instansordning för arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter införs, vilket innebär att dessa beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
I lagrådsremissen föreslås slutligen att Försäkringskassan ges rätt
att fråga om, och sedan meddela
arbetslöshetskassorna, om person
som uppbär utvecklings- eller aktivitetsersättning förvärvsarbetar.
Förändringarna har tidigare aviserats i budgetpropositionen för
2009.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft 1 juli 2009.

www.faco.nu
Vi har nu ca 1800 besökare
varje vecka på vår hemsida.

Barnombudsmannen

Nätverket för Barnkonventionen
bildades 1991 och cirka femtio
ideella organisationer deltar i
samarbetet. Nätverkets uppgift
är att granska hur Sverige tillämpar barnkonventionen och verka
för att barn och unga själva kan
utkräva sina rättigheter. Varje år
inbjuds statsråden till en hearing
för att diskutera hur barnkonventionen tillämpas i Sverige. Barn
och ungdomar från organisatio-

nerna i nätverket ställer frågor
och uppmärksammar brister.
Rapporter från hearingen publiceras och utgör underlag för nätverkets alternativrapport till FNs
barnrättskommitté inför granskningen av den svenska regeringens åtgärder för att förverkliga
barnkonventionen (se vidare
www.natverketforbarnkonventionen.se)

BO Fredrik Malmberg
Foto: Pawel Flato
Den 1 januari 1993 bildades
myndigheten Barnombudsmannen. Barnombudsmannens huvuduppgift är bland annat att
företräda barns och ungas rättigheter och intressen i samhället
mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt barnkonventionen
och driva på genomförandet och
bevaka efterlevnaden av konventionen. Barnombudsmannen har
också rättsliga befogenheter att
uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting
att lämna uppgifter om åtgärder
som har vidtagits för att förverkliga barnkonventionen i den egna
verksamheten och kalla dessa till
överläggningar.
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www.unicef.se/assets/barnkonvinternet.pdf
www.bo.se
wikipedia
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