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U n d e r5 r z o r r h o [ t sn d r m a r e
106ooo fami[jeridgivningssamtalmed 57 ooo personer
i 5ldernr8 ir och dtdre.Det
motsvarar
0,9 personerav
befotkningen
i 5ldern18-69
Ar.Nirmare42 ooo barnoerordes.KALrA:
SocrALsryREL

Beviset:7-erskrise
finnsi verktighete
har gjort en ges;*#,
PiengetskaMyndigheten
$Sk*r
nomging av den familjeriddetfor"thesevenglning som bedrevseller beka[[as
yearitch"- pi svenskakostades av kommunerna
vi"siuirskrisen".under 2077,och den visar att
sdqer
vanligastedrendenagdllde
vilketsi tycks de
Oa-vsett
parrelationer som pigitt i
fenodetomtalade
mellan fem och nio ir. Den
vanligast klienten dr i ildern
verkligen
menet
ir.
Det6rnim- 30-39
existera.
Det finns rimliga forklasi"lingtid ringar, som att minga hunnit
tigglungefdr
minga skaffa sig barn vid det laget.
dettarinnan
blir en okad belastborjar ning- Det
forhiltanden
pi relationen. Ofta frr
i fogarna, sig jAmlikheten i forhillanrejiitt
knaka
frin
nystatistik
visar
det en torn, sdger Eva Lind,
Socialstyrelsen. auktoriserad familjeridgva-

- Dessutom har mAnnis@
kor i dag ofta vildigt hoga
"Oftafir sigjdmtik-krav pi sig sjilva. Du vill vara en duktig yrkesminniska,
heten
i ftirhillandet
du kanske 5r mitt i karriiren. Samtidigt har du krav
gntdrn."
pi dig sjilv att vara en bra
Eva[ind,auktoriserad
famitjerldgivare,
omvarfiirparsomvarit
tillsammans
i femtitlsjuir oftare
siiker
hjdlp.

med framfor allt parrelatio
ner sedan1988.
Frin att ha haft gott om
pengar och tid for egna be
hov fordndrasplotsligt livet i
ett nafs ndr familjen blir storre. Det blir en stor omstillre i Stockholm, som arbetat ning.

forilder. Det som fbr ta sbryk
Ar ofta parrelationen.
Aven om forhillandet klarar sig genom sjuirskrisen
vintar nya pro'rningar. Ytterligare en kris i parrelationen
uppstAr ofta nir barnen borjar bli sjilvstindiga.
- Man kanske har samlats
vdldigt mycket kring barnen
och deras behov, och si tappar man innehillet i relatio-

nen ndr det indras. Det bli
lite tomt.
Eva Lind menar att par
kris gor klokt i att soka f;
miljeridgivning, oavsett or
de vill separeraeller tdnke
kimpa for att hilla ihop.
- Det ir viktigt for bigg
parter att forsti vad som li1
ger bakom beslutet. Mi
funktion som familjeridg
vare 5r att fi minniskor a
prata med varandra. Vilk
beslut de sedan komme
fram till - det dr deras ar
svar.
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