Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om Barnpilotverksamheten eller om din arbetsplats vill
bli med i verksamheten är du välkommen att kontakta:
Urban Pettersson, samordnare
021-39 17 80/070-465 17 80
Produktion: Konsult och Service 836366 2007-01

urban.pettersson@vasteras.se
barnpilotverksamheten@vasteras.se

Produktion: Konsult och Service 836366 2007-03

Samverkan mot barnmisshandel i Västerås

Att förebygga och åtgärda barnmisshandel

Vad gör vi i Västerås?

Vad är en Barnpilot?

Varje år misshandlas tusentals barn i Sverige

En samverkansgrupp från Västerås stad, Landstinget i Västmanland, Polisen i Västmanland samt från Åklagarmyndigheten har tagit fram ett handlingsprogram.

I samverkansgruppen pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla samverkan mellan kommun, landsting och polis. Samtidigt
utbildas allt ﬂer Barnpiloter. Sedan 2003 har cirka 100 personer
om året utbildats till Barnpiloter.

Handlingsprogrammet har som vision att i Västerås ska ingen person, som
i sitt yrke eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar, låta
bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och agera
när barn far illa!
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Sverige har skrivit under FN:s Barnkonvention och för att efterleva det man
därmed åtagit sig krävs en rad åtgärder. Bland annat behöver barnperspektivet förstärkas, barnkompetensen öka, den lagstadgade samverkan
förbättras samtidigt som det behövs rutiner för att bättre uppmärksamma
barn som far illa.
Undersökningar visar att vuxna ofta brister i att se och agera när barn
far illa, att alldeles för få pratar med barn och frågar hur de har det, att
vårdnadshavare ofta informeras för sent när någon oroar sig för deras barn
och att alldeles för många undviker att anmäla oro för barn och unga till
socialtjänsten trots sin skyldighet att göra det.
Kunskapsnivån om de lagar och regler som ﬁnns till skydd för barn och
unga behöver ökas, och det brister när det gäller tilltron och tilliten mellan
myndigheter och verksamheter som arbetar med barn och unga.

Enligt FN: s barnkonvention
Barnmisshandel deﬁnieras som när en vuxen person utsätter ett
barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande
behov. Med barn avses varje människa under 18 år.
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Mål
Det ska ﬁnnas Barnpiloter på alla arbetsplatser som möter
barn och unga.
Barn och unga som far illa eller riskerar att göra det ska
uppmärksammas tidigt och snabbt få den hjälp och det stöd
som de behöver.
Medvetenheten och kunskapen om FN:s barnkonvention och
om den lagstiftning som gäller ska öka hos alla som i sitt
arbete möter barn och unga.
Samverkan mellan kommun, landsting och polisen fortsätter
att utvecklas.

En Barnpilot
har genomgått en tredagars introduktionsutbildning
har ett extra mått av barnfokus och civilkurage
träffar regelbundet andra Barnpiloter i samtalsgrupp
är en resurs, en kunskapskälla, en konsult, ett stöd för sina
arbetskamrater när det gäller att se och agera när barn far illa
har god kännedom om vilka hjälp- och stödinsatser som ﬁnns
för barn och föräldrar i Västerås
har insett vikten av och syftet med att samverka med andra
verksamheter och yrkesgrupper
pratar gott om andra verksamheter

