
FORSA Väst och samarbetspartners bjuder härmed in till samtal om
barnfattigdom i Nordöstra Göteborg. Tapio Salonen, professor i socialt arbete
vid Malmö universitet, presenterar 2021 års rapport om Barnfattigdomen i
Sverige. Med föredraget som grund förs sedan ett samtal med Elisabeth Dahlin,
Barnombudsmannen, Samira Abutaleb Rosenlundh, Rädda Barnen Göteborg
och Kojo Ansah-Pewudie, vice ordförande i Socialnämnd Nordost.

Rädda Barnens rapport visar att även om den procentuella andelen barn i
ekonomisk utsatthet minskar så har det faktiska antalet barn i ekonomiskt
utsatta hushåll ökat med 10 000 barn mellan 2016–2019. Fattigdom bland barn
är fyra gånger så hög hos barn till ensamstående kvinnor och vart femte barn
där båda föräldrar är födda utomlands (20,3 %) lever i ekonomisk fattigdom. Det
är oroväckande siffror som visar hur klyftorna mellan olika grupper av
människor ökar i samhället. Rapporten visar samtidigt hur den största
minskningen av barnfattigdomen under perioden skett i stadsdelar med högst
ekonomisk utsatthet, däribland Angered och Östra Göteborg.

Vi tar mot denna bakgrund fasta på hur det ser ut i Nordöstra Göteborg 
och hur vi från politiken och civilsamhället möter och i framtiden 
kan möta dessa utmaningar på fler sätt.

Varmt välkomna! Samtalet sker digitalt på Zoom och modereras 
av Zulmir Bečević, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet. 
I samtalets senare del öppnar vi upp och alla uppmanas att 
medverka med reflektioner och frågor till panelen. 

Ingen anmälan krävs. Zoom-länk kommer publiceras på 
FORSA Västs hemsida och Facebook-sida.

FORSA Väst är initiativtagare till 
samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som
arrangeras i samarbete med Högskolan
Väst, Göteborgs Universitet och
Socialpolitik och är finansierat av
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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