Barnfattigdom
I mer än 15 år har Malmö varit den kommun i hela Sverige där barnfattigdomen varit
högst. Den enorma barnfattigdomen i Malmö är inte någonting som vi Sverigedemokrater
är villiga att acceptera. Redan år 1991 levde 51 procent av barnen i Rosengård i
ekonomiskt utsatta hushåll. Sedan dess har situationen blivit värre.
År 2013 levde 30,8 procent av barnen i Malmö i ekonomiskt utsatta hushåll.
Sverigedemokraterna ser barnfattigdomen som en av Malmös främsta sociala
utmaningar, då barnen är en prioriterad grupp för Sverigedemokraterna.
Barnfattigdomen i Sverige handlar inte om att barn går runt hungriga eller fryser, utan det
handlar om att barn inte får en rättvis start i livet på grund av att de råkar vara födda i
ekonomiskt utsatta hushåll. Som ett socialkonservativt parti vill Sverigedemokraterna att
alla ska ha möjligheter i samhället. Barnfattigdom minskar möjligheterna för barn i
Malmö, och därmed tron på samhället som ett gemensamt projekt.
Sedan början av 2000-talet har Malmö haft en större barnfattigdom jämfört med
storstäderna Stockholm och Göteborg. Malmös rekordhöga barnfattigdom skapar sociala
och ekonomiska svårigheter för Malmö både på kort och lång sikt. Dessutom är det viktigt
att bekämpa barnfattigdom i en tid då våldsbejakande extremister och kriminella gäng
utnyttjar ungdomars frustration. Sverigedemokraterna vill påbörja ett systematiskt och
långsiktigt arbete för att minska barnfattigdomen i Malmö i syfte att stärka människors
förtroende för det demokratiska samhället, där alla barn har lika stora möjligheter som de
har friheter, rättigheter och skyldigheter.
Sverigedemokraternas förslag:
• Kommunfullmäktige ska tillsätta en barnombudsman som ska motverka
barnfattigdomen i Malmö genom att lyfta frågan och samordna förvaltningarnas
arbete inom området.
• Malmö stad ska genomföra årliga kartläggningar av barnfattigdomen i Malmö för att
skapa underlag för de goda krafter som vill motverka den.
• Inleda en diskussion med civilsamhället och näringslivet i syfte att upprätta en
kommunal kommitté mot barnfattigdom som ska inventera hur samhällsaktörer kan
motverka barnfattigdom samt hur samverkan kan stärka olika insatser.
• Utreda hur arbetet med barnkonsekvensanalyser kan bli en integrerad del av den
kommunala verksamheten.
• Expandera barnomsorg på obekväm arbetstid.
• Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska erbjudas för att
öka barnens sociala och kulturella kapital.
• Praktik som villkor för försörjningsstöd.
• Öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan.
• Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och
schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.

• Ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda hur barnfattigdomen har påverkat
skolresultaten i Malmö.
• Utreda hur ungdomar kan få större möjligheter att komma i kontakt med mentorer från
bland annat näringslivet för att få inspiration, motivation och nätverk.
• Kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i kommunens läxhjälpsverksamhet. Var barnet
bor ska inte avgöra om han/hon får läxhjälp av god kvalité.

