
1. Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård 

Fungerande och trygg dagvård är grunden för ett jämställt samhälle. Inte enbart möjliggör 
det kvinnors möjlighet och vilja att vara verksamma i arbetslivet utan dagvården är också det 
viktigaste verktyget för att skapa ett jämlikt samhälle – högklassig dagvård och 
småbarnsfostran är elementära i arbetet för att minska socioekonomiska klyftor. 

Beslutet att inskränka subjektiv rätt till dagvård för barn till föräldrar som är hemma med 
annat barn eller är arbetslösa är ett beslut som drabbar dem som redan har minst och som 
skulle gynnas mest av dagvårdens skyddande effekter. Färdigt sårbara grupper så som 
familjer med långtidsarbetslöshet, mentalt illamående, depression och invandrarfamiljer 
drabbas oskäligt hårt. Dagvård skyddar mest dem som tillhör de grupper som riskerar 
nedärva misär och som mest behöver den gedigna pedagogik och de trygga ramar den 
hittills högklassiga finska dagvården har att erbjuda. Också möjliga enskilda beslut för rätt till 
heldagsvård för barn med föräldrar i utsatta situationer medför en stor risk av stigmatisering 
och äventyrar barnens rätt till likvärdighet inför lagen. Långtidsverkningar av dylika beslut 
kan man därmed enbart spekulera i, både då det gäller särskilt kvinnors delaktighet i 
arbetslivet och deras pensioner samt effekterna bland de barn som nekas den dagvård de 
skulle behöva. 

Att inskränka rätten till dagvård och att försämra dagvård är ett jättesteg bakåt på 
jämställdhetens stig. Det är att rasera jämställdhetsarbete som redan gjorts och också en 
enorm ekonomisk förlust i och med dagvårdens viktiga förebyggande roll i att skapa 
jämlikhet och jämställdhet. Alla beslut som försämrar dagvården i Finland försämrar 
villkoren för barnen samt deras familjers välmående. 

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 
yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: 

- att beslutet om att inskränka subjektiv rätt till dagvård slopas 
- att förbundet bevakar alla övriga beslut som görs beträffande dagvård, bl.a. beslutet 

om att höja dagvårdsavgifter och öka gruppstorlekar. Högklassig dagvård och barnets 
subjektiva rätt till den är grunden för jämställdhet och jämlikhet. 
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