
 

 

 

 

Högaktuellt symposium om 

ensamkommande barn  

Uppemot 40 000 ensamkommande barn kan under 2015 

komma att söka asyl i Sverige. För att ge kunskap och verktyg 

till alla som arbetar med dessa barn arrangerar 

Barnskyddsrådet i Uppsala län ett heldagssymposium. 

 

– Det är viktigt att alla som arbetar med de ensamkommande barnen har kunskap och 

verktyg för att kunna ha ett bra mottagande, såväl för barnens skull som för samhället, 

säger Barnskyddsrådets ordförande Lisa Skiöld. 

Symposiet riktar sig till alla som i någon form berörs av arbetet med ensamkommande 

barn i vårt samhälle.  

– Vi är glada över att fler än två hundra personer har anmält sig, något som även visar 

på ämnets aktualitet, säger Lisa Skiöld. 

Deltagarna får möta olika föreläsare som ger en inblick i ämnen om bland annat 

aktuellt situation för ensamkommande barn, konsekvenser av trauma på individnivå, 

metoder för jämställdhet på HVB och hur fältarbetare och polis arbetar med ”nya” 

gatubarn i Göteborg och Stockholm. 

– Dagen bjuder på en stor bredd och förhoppningsvis kommer det att finnas något 

matnyttigt för alla som kommer, säger Lisa Skiöld. 

Fullständigt program på nästa sida. 
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Program
Ensamkommande barn
 
Datum: Den 10 november 2015 
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Kostnadsfritt

09.00 Introduktion

09.10 Om att komma som ensamkommande barn, och delar av  dokumentärfilmen om 
flyktingar Den röda vägen
Jonas Lal, filmare

09.45 Bikupa med frågor via sms

09.55 Hur jämställdhetsperspektiv och normkritik kan genomsyra verksamheten på HVB 
för ensamkommande barn
Katarina Olsson, jämställdhetsstrateg

10.35 Bikupa med frågor via sms

10.45   Förmiddagsfika kaffe och macka

11.05 Ensamkommande barns röster om sin situation
Ulrika Wernesjö, fil dr sociologi , Mälardalens högskola

11.40  Bikupa med frågor via sms

11.45 Om konsekvenserna av trauma
Niklas Möller, psykolog, Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade 

12.30 Lunch

13.30 Sveriges ”nya” gatubarn
Polisen citygruppen Stockholm
Annie Billingsdal, Fältgruppen city Göteborg

14.30 Bikupa med frågor via sms

14.40 Barnkonsekvensanalys för ensamkommande barn
Marie Lundin, barnombudsman i Simrishamns kommun

15.25 Paus med frukt

15.40 Aktuella situationen för ensamkommande barn på 
nationell nivå
Richard Svanegård, expert, Migrationsverket

Mer information
www.lul.se/barnskydd
Lisa Skiöld 073 957 03 79

http://www.lul.se/barnskydd

