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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Barnfattigdomen har fått stor uppmärksamhet i vårt land de senaste åren. De allra fattigaste barnfamiljerna är tvungna att ansöka om utkomststöd
för att finansiera sitt uppehälle. Trots ett ökat antal fattiga barnfamiljer finns det förvånansvärt få undersökningar om kommunernas
utkomststödspolicy och det sociala arbetet med fattiga barnfamiljer, och framför allt om arbetet med barnen i dessa familjer. Föreliggande
avhandling strävar efter att bidra till kunskapen på ovannämnda område: Den övergripande frågeställningen i avhandlingen är om det finns ett
barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning.
Med termen barnperspektiv avses i detta arbete inte enbart hur barnen själva kommer till tals och hur deras åsikter utreds utan även hur
kommunerna genom sin "beviljningspolicy" inom utkomststödet beaktar barn. Avhandlingen undersöker således, som en del av det generella
barnperspektivet, hurudana livsvillkor utkomststödet möjliggör för barn och deras familjer. Avhandlingen undersöker även om det råder
konsensus mellan kommunerna då det gäller barnperspektiv och utkomststödspolicy.
Konsumtionsvilkoren för de fattiga barnfamiljerna styrs i sista hand av kommunernas utkomststödspolicy. Avhandlingens teoretiska referensram
beaktar därför, utöver forskning om fattigdom och utkomststöd, även teorier om konsumtion och konsumtionsvillkor för fattiga barnfamiljer.
Den empiriska delen i arbetet består av en enkätundersökning utförd bland socialarbetare i 38 finländska kommuner. Enkätundersökningen
utfördes november 2006-januari 2007. Materialet har i huvudsak analyserats kvantitativt. Svaren på de öppna frågorna i enkäten har även delvis
analyserats kvalitativt. Det empiriska materialet analyseras både på mikronivå (d.v.s. hur socialarbetarna arbetar med barnfamiljer) och på
makronivå (d.v.s. den kommunala utkomststödspolicyn inkluderande beviljningsprinciper, förekomsten av målsättningar, direktiv etc.)
Undersökningen påvisar att det barnperspektiv som anläggs i utkomststödsarbetet är annorlunda än det barnperspektiv som anläggs i
barnskyddsarbetet. Barnperspektiv i arbetet med utkomststöd handlar mera sällan om att "ta del av" barnens synpunkter och uppfattningar. I
stället tar det sig ofta uttryck i en generösare utkomststödspolicy till barnfamiljer än till andra klienter inom utkomststödet. Utkomststödspolicyn
i de undersökta kommunerna är dock mycket varierande. Benägenheten att bevilja utkomststöd till ändamål som tillgodoser psykiska, sociala och
materiella behov är tämligen låg enligt undersökningen. Barnfamiljer med utkomststöd har svårt att upprätthålla en sådan konsumtionsnivå som
majoriteten av befolkningen enligt tidigare studier på området anser att vara skälig även för klienter som får utkomststöd.
Undersökningens resultat visar att de utkomststödsfamiljer som även är klienter inom barnskyddet stöds med förebyggande och kompletterande
utkomststöd i en större utsträckning än övriga hushåll med barn. Undersökningen visar dock även att en stor del av socialarbetare som arbetar
med utkomststöd åtminstone ibland är tvungna att hänvisa klienter vidare till den frivilliga sektorn eller barnskyddet på grund av bristande
ekonomiska resurser.
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