syn Ingen
"kvinnofra,ga"
Ett av de besviirligaste
hindren f or bilda foraldrarna i
en familj att forvarvsarb eta
hal' varit den bristande samhii.lleliga barntillsynen. Utbyggnaden av daghernsplatser
har inte skett i den takt behoven uppstatt. Oeh alltjamt
har ' det i gammal lronvent ionell stil varit kvinnorna
som fatt loy att stanna hemma nar barntillsynsfrflgan
int e gatt att lOsa. Endast i
undantagsfall hal' mannen pat agit sig uppgiften att skota
hem oeh barn - i avvaktan pa
daghemsplats. De hal' undantagen iir sii.llsynta, inte minst
darfor att det i regel ar
mannen som har den hogre
illIromsten oeh familjen darfor
f inner det ekonomiskt mer
lonsamt att kvinnan stannar
hemma.
Enligt soeiaIstyrelsen hal'
kommunerna borjat dampa
utbyggnaden av daghem hela 71 miljoner av statsbidragen till verksamheten hal'
inte utnyttjats. Den hal'
utveeklingen ar synnerligen
beklaglig inte bara 'med hansyn till det storn behovet av
barndaghemsplatser utan aven
f or att den ytterligare forsvflrar
valmojligheterna
for
f ramforallt kvinnorna. Den
framata orsaken till att kommunerna
uppvisar
en
minskning i utbyggnadstakten
torde vara av rent ekonomisk
lcaraktar. Manga kommuner
, kampar som bekant med stora
ekonomiska svlirigheter oeh
t vingas till prioriteringar melJan angelagna verksamheter.
Till detta kan laggas att de
ekonomislra forutsattningarna
varierar enormt frfln kommun
t ill lrommun. loom en rad vil<t iga omritden forslA.r - IDt
statsbidragen sA. langt att
Iwmmunerna pa ett tillfredsstiillande satt kan klara av
sina 1-11:1,'1' ' uppgifter.
'Kostnadsfordelningen mellan stat
oeh . kommun har .stotts oell
hlotts i utredningar utan att
nagra pMagliga resultat annu
lrunnat pA.visas.
Moderata Svenska Dagbladet
slrjuter
fortrytsarnt
slrulden pa alIa politisIra Irvinnoorganisationer for den negativa utveeklingen oeh undrar hur det Iran komma sig att
essa ,"inte lyekats astadkom-

rna mer for 'sina systrar " ! Vidare finner man det fulls tandigt otroligt att " kvinnornas
eglla
pfltryekningsgrupper
tydligen knappast alls existerar pa det 10kaIa planet". Vad
ar nu detta for trams? Barntillsynsfrflgan ar sjii.lvfallet
·ingen " kvinnofra ga", exklusiv
for vara kvinnoorganisationer
att handlagga. Avell om det
som redan sagts oftast ar
kvinnorna som drabbas iir
barntilisynsfrflgan sjaivfaIlet
nagot som angflr sarnhiillet i
dess helhet. Det ankommer pfl
alla politiskt verksamma att
utovil. de patryekningar som
kan behovas ute i kommunerna.
Svenslra Dagbladet sager
sig oclrsa tro pa Thage Peterson i Iranslihusets
Jamstalldhetsdelegation nar han
sager
att
lrommunernas
hiillning beror pfl "dfllig
planering,
svag
opinionsbildning oeb dflligt
intresse". Tidningen menar
emellertid att det ar lrvinnoorganisationerna
int~
kanslihusets
jamstaUdhetsdelegation
som i
fortsattningen ska se till att
kommunerna aIrtiveras for
storre utbyggnad av barndaghem.
Thage Petersons utfaIl mot
kommunerna kan ha ett visst
matt av sanning, men fra.rilforallt borde hr Peterson oeksa forsoka medverka. till att
skapa de ekonomiska forutsiittningarna for kommuner
80m saknar sMana. Oeh .
arbetet for en utbyggnad .a
barndaghemmen ute i kom I
munerna bor aUa politiska
organisationer delta - aVe!
lrvinnoorganisationerna.

I

EXPHESS~

~o~~~O

ex

7/v",ka .

10220 STOCKHOLM 12
TEL 08 ·520320

7j,~l

197[' -O!;- 2 0

SKiNSKA DAGBLADET
Mamlo
30.400 ex

7/veeka

I

(BR 28)

(e)

1974 -0;- 2 "

'pa

Sats'ill1. g
lekstugoma

P~ en enda punkl begar solla
\ . . . - - - - _ cenlralnamnden i Malmo i sill kapi-'..-----.....I
talbudgetforslag lOr 1975 att fA gA
over KELP-ramarna. Del galler
barnstugorna Per Albins Hem oeh

Ojupadalsparken.
De kommer att tiIIsammans kosla
400.000 kr mer an vad man beraknat i

KELP-en. Del iir mellanliggande
koslnadsfOrdyringar som nu gor att
slugorna kommcr all kosI. 91OJlOO kr
vardera.

I iivrigl har sociala cenlralnamnden hAIlt sig inom KELP-ramarna.
Netloinvesteringarna fiir nasta Ar
kommer att g'ApA 4.BOOliOOkr. En stor
del a v de har pengarna, 1330.000 kr
kommer att gAtill att stalla i ordoing
yllerligare 38 deltidsgrupper (lekskolor) fiir atl kunna klara av den
all manoa fiirskolan fiir sex-Aringar
som genoiiifors nasta Ar. I dagslagel
finns del '!I sMana lekskoleavdelningar oeh 7 kommer att byggas under Arel. Men fiir all klara hela behovel fiir iiver Ire tusen sexAringar som
finns i Malmii nasla Ar sA mAsle det
totalt finnas 82 sk, deltidsgrupper. I
slulel av det har Aret sA har man beraknat all det kommer alt finoas
drygl 1.700 barn i de kommunala lekskolorna. Till detta kommer 30 privata skolor.
I Per Albins Hem, som alltsA blir
200.000 kr dyrare an fiirsl beraknat,
kommer det att bli plats fiir 00 barn,
Hemmel som ar ett vanligl daghem
kommer atl ha fyra avdelningar
varav en fiir spadbarn,
OcksA i Ojupadalsparkens barnstuga blir del plats fiir 00 barn, --

