Ny webbplats för barn med föralder i
kriminalvard
Fler än 30 000 barn har en förälder i fängelse, häkte eller frivård i Sverige. Men alla barn vet inte hur det
ser ut där mamma eller pappa är. Därför har Kriminalvården nu tagit fram en egen sajt för de här barnen:
”Insidan” http://insidan.kriminalvarden.se/
Vad gör pappa eller mamma om dagarna? Vilka jobbar där? Vilken mat får min mamma/pappa? Får
han/hon ha vanliga kläder på sig? Frågorna som tumlar runt i huvudet är förmodligen långt fler än så, för
någon som har sin förälder i kriminalvård. Det är svårt att föreställa sig hur det är på ett fängelse eller ett
häkte. Och det är inte alldeles säkert att man kan eller vill prata med någon om det.
Därför har Kriminalvården nu skapat ”Insidan” - en sajt som riktar sig direkt till barn och unga med en
förälder i fängelse, häkte eller frivård.
– Att ha en förälder frihetsberövad väcker många känslor och tankar hos de drabbade barnen. Det är inte
ovanligt att de upplever skuld, skam, ilska och sorg över att föräldern är frihetsberövad. ”Insidan” kan ge
svar på många av barnens funderingar, säger Stina Sjödin, kvalificerad handläggare och initiativtagare till
den nya sajten.
Den primära målgruppen för sajten är barn och unga med en förälder i fängelse, häkte eller frivård. Men vi
ser att sajten kan komma till användning för fler: andra anhöriga, skolor, föräldern på utsidan som ska
berätta för barnet att den andra föräldern är intagen eller vuxna som vill ta till sig lättillgänglig information
presenterat med hjälp av film, bild och ljud.
Kriminalvården arbetar alltid med ett barnperspektiv utifrån FN:s Barnkonvention. Detta innebär att i
beslut och frågor där barn berörs ska hänsyn alltid tas till barnets bästa. Sajten ”Insidan” är en förlängning
av detta arbete och möjliggör också för barnet att få göra sin röst hörd. En av funktionerna på sajten är ett
formulär där barn kan skicka in sina tankar och idéer om vad de tycker kan göras bättre för barn i deras
situation.
Vill du veta mer om hur ”Insidan” fungerar eller besöka oss i vår monter på Barnrättsdagarna i Örebro den
25-26 april? Hör av er till mig: Ulf Mossberg, pressekreterare. 0702-57 82 80,
ulf.mossberg@kriminalvarden.se
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