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Nancy Olsson och Marita Sandberg är grundarna av Bromsa.

Barns rättigheter måste respekteras av samhällets
institutioner och makthavare. Det anser den nybildade
föreningen Bromsa från Nybro.

Nancy Olsson och Marita Sandberg har varit bekanta
sedan i början av 2000-talet. Duon har under de här
åren känt att de skulle vilja arbeta med frågor som rör
barns rättigheter i samband med våld och andra
övergrepp. På fredagen tog de två vännerna ett stort
steg i kampen.

Då höll de nämligen en första informationsträff för den
nybildade ideella föreningen Bromsa. Bromsa är en
förkortning av Barns rätt till omsorgstrygghet
medbestämmande säkerhet och anknytning.
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– Det känns jättebra att vi äntligen har kommit i gång.
Vi har velat det här i många år, sa Marita Sandberg på
informationsträffen som hölls på Kulturhuset
Kristallen i Nybro.

Tanken med premiärträffen var att ett antal olika
aktörer skulle samlas och utbyta erfarenheter och
tankar.

– Vi har bjudit in personal inom socialtjänsten,
polisen, tingsrätten och barnhälsovården. Efteråt ska
vi gå vidare med det som har kommit fram under
dagen, berättade Nancy Olsson.

Problemen med barn som kommer i kläm i samband
med våld och övergrepp finns överallt i hela Sverige.
Det är inget som är unikt för exempelvis Nybro
kommun, menar Nancy Olsson och Marita Sandberg.

– Vi måste lyssna och tro på barnen som ber om oss om
hjälp när de berättar om misshandel och övergrepp. Vi
måste ha barnen i fokus, sa Nancy Olsson.

En av fredagens inbjudna gäster var Gun Dombrowsky
från Rädda barnen i Kalmar län. Hon välkomnar
initiativet från grundarna till Bromsa.

– Alla initiativ som vill göra FN:s barnkonvention känd
är jättebra. Många vet inte tillräckligt mycket om
konventionen i dag, sa Gun Dombrowsky.

Rädda barnens representant ser också en annan fördel
med att Bromsa har Nybro som bas för sin nya
verksamhet.

– Rädda barnen har tyvärr ingen egen lokalförening
här i Nybro. Då blir det ju extra viktigt med Bromsa,
fortsatte Gun Dombrowsky innan föredraget om
barnkonventionen.
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Detta är Bromsa

Bromsa anser att det på många håll saknas resurser
och nödvändig kompetens för att skydda barn mot
övergrepp i rättsystemet. Man vill därför synliggöra de
olika problemen som man anser finns.
Det görs exempelvis genom att informera och
samtidigt skapa debatt kring de viktiga frågorna.



Bromsa är en ideell förening och har i dagsläget
omkring 20 medlemmar.


