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Mødrehjælpens nøgledagsordner
1. Bedre hjælp til familier i konflikt og krise
De fleste børnefamilier kan komme i sårbare situationer og få brug for rådgivning og
hjælp. Det kan være ved konflikter og kriser om vold, skilsmisse, samvær, bolig, økonomi, abort og fødselsdepressioner, og det kan handle om, at børnene kommer i klemme,
når lovgivningen har fokus på samarbejde mellem forældre frem for, hvordan man er
gode forældre sammen. Vores perspektiv er barnets tarv. Mødrehjælpen møder i det
daglige i rådgivningen disse familier, og vi har derfor stor indsigt i, ikke blot hvordan vi
kan hjælpe, men også hvilke udfordringer familierne møder, hvilket behov for rådgivning, de har, hvor der i dag mangler indsatser, og hvilke barrierer lovgivningen skaber.
Derfor er de tre mærkesager, vi særligt vil kæmpe for:
Mærkesager
• Ret til ambulant behandling til voldsudsatte
• Ret til hjælp i familiekriser som fødselsdepression, tvivl om abort, samværsuenigheder
• Fokus skal flyttes til det gode forældreskab frem for forældresamarbejde - for
barnets skyld

2. Ingen børn skal leve fattige børneliv
Et fattigt børneliv er ikke alene karakteriseret ved økonomisk fattigdom. Det handler også om aldrig at blive inviteret til fødselsdag eller se sine bedsteforældre og være ensom.
Det handler om ikke at kunne gå til badminton, spise frugt hver uge eller at kunne få
hjælp til lektier. Det handler om, at børn har ret til gode fagpersoner i vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud. Forebyggelse og tidlige indsatser virker – både ud fra et
menneskeligt og et økonomisk synspunkt. Ved at skabe gode børneliv, giver vi børn reelle muligheder for at bryde den sociale arv, få en uddannelse, blive selvforsørgende og
skabe en familie i trivsel. Vi har derfor et ansvar for, at ingen børn lades i stikken, men at
alle børn får reelle lige muligheder for en god start på livet.
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Mærkesager
• Ingen børn skal have en barndom præget af fattigdom i forhold til økonomi, netværk og sundhed
• Alle børn skal have mulighed for at bryde den sociale arv og ulighed i uddannelse
• Alle børn skal have reelle muligheder for en god start på livet gennem gode institutioner og fagpersoner i deres hverdag

Faglig nøgledagsorden
3. Bedre socialpolitik gennem indsatser, der virker
Vi har et ansvar for at sikre, at de indsatser, vi tilbyder børnefamilier i sårbare situationer, er de mest virkningsfulde og bedst mulige i netop den situation, de står i. God evidens bygger på såvel forskningsbaseret viden, dokumentation fra praksis og reflekteret
anvendelse af disse data som grundlag for sociale indsatser. Evidens er derfor mere end
kvantitative data og et fokus på kontrol. Den gode evidensbaserede praksis handler om
at kunne koble forskning sammen med den erfaringsbaserede viden fra praksis og gennem en reflekteret stillingtagen på baggrund heraf skabe sociale indsatser, der virker.
Læring står derfor centralt i udviklingen af sociale indsatser, og socialpolitikken skal tage
retning efter indsatser, vi på baggrund af forskning og praksis ved virker.
Mærkesager
• Vi skal have et nuanceret blik på evidensdagsordenen
• Fokus skal ligge på læring frem for kontrol
• Vi skal koble den forskningsbaserede evidens med den erfaringsbaserede praksis
i udviklingen af sociale indsatser
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