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Verdandi kräver stopp för
vräkningar av barn
Verdandi ser med oro på utvecklingen att
Rasken Andréasson,
ordförande Verdandi
vräkningarna av barnfamiljer ökar.
2018 vräktes 448 barn från sina hem.
”Detta måste få ett slut. Det är ett socialt
misslyckande och en kontraproduktiv åtgärd att
vräka barn”, säger Rasken Andréasson, ordförande i Verdandi.

Faiza Rebandi,
verksamhetsledare
Verdandi Sundbyberg

I Stockholm berörs flest barn av vräkningar och i veckan
har ytterligare ett fall av barnvräkningar aktualiserats.
En ensamstående mamma med fyra barn ska vräkas
i Sundbyberg. Familjen vet inte från en dag till en annan
vart de ska ta vägen. Socialtjänsten framhärdar i att familjen
ska vräkas trots att anhöriga är beredda att betala de aktuella
hyresskulderna.
– Detta är helt oacceptabelt och måste kunna lösas på

ett bättre sätt, säger Rasken Andréasson.

– Det är ett stort trauma för den här familjen att mista sitt hem och inte
veta vart de ska ta vägen. Jag ska göra allt jag kan för att försöka lösa
situationen och stoppa vräkningen, säger Faiza Rebandi som är verksamhetsledare i Verdandi Sundbyberg och även ledamot i kommunens
social- och arbetsmarknadsnämnd för socialdemokraterna.
– Vi måste hjälpas åt i samhället för att de här situationerna inte ska uppstå.
Socialtjänsten måste arbeta uppsökande och förebyggande när barnfamiljer
riskerar vräkning och inga barn ska behöva leva i hemlöshet. Det är helt emot
barnkonventionen som blir lag i Sverige nästa år, säger Rasken Andréasson.
– Vi vet också av forskningen att barn drabbas mycket hårt av att leva
i en ekonomiskt utsatt situation. Det kan vara lika drabbande som att
leva i familjer med missbruk och våld, säger Faiza Rebandi.

Verdandi är en partipolitiskt
och religiöst obunden
organisation som arbetar
med opinionsbildning,
kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av
utsatta grupper till kamp för
bättre villkor.
Föreningens prioriterade frågor:
• Mot fattigdom
• Mot missbruk
• För en generell och
solidarisk välfärdspolitik
• Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi
• För jämställdhet
Verdandis organisation:
• 10 distrikt
• 39 lokalavdelningar, från
Sundsvall till Lund
• 5 ungdomsavdelningar
• 3 sociala företag
• 5 500 medlemmar och
cirka 10 000 deltagare

Verdandi kräver:
Nolltolerans mot vräkningar av barn.
Socialtjänsten ska arbeta uppsökande och förebyggande
för att motverka vräkningar och hemlöshet.
Alla kommuner ska följa barnkonventionen. Enligt barnkonventionen
har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard, det vill säga rätt till mat,
kläder och boende.
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