Familj

Föräldraförsäkringen
Föräldrapenning kan i dag tas ut till och med den dag som
barnet fyller åtta år alternativt till barnet gått ut årskurs 1.
Tillfällig föräldrapenning ges i dag till den som stannar hemma
från arbetet för att ta hand om sjukt barn, som inte fyllt tolv år.
Vi vill att även föräldrapenningen ska gälla till dess att barnet
fyller tolv år.

Barnomsorg på obekväm tid
Vi anser inte att föräldrar, oftast kvinnor, ska behöva säga
nej till arbete alternativt gå ner i arbetstid, något som innebär
sämre lön och lägre pension, för att anpassa sig till förskolans
öppettider. Barn till föräldrar med oregelbundna arbetstider
ska få tillgång till omsorg på tider som passar dem. Det säger
sig självt att en modell inte passar alla familjer. Därför är det
viktigt att det finns olika alternativ att välja mellan.

Att bli förälder
Att ha svårt att bli gravid kan bero på många saker och kvinnor
kan behöva hjälp på olika sätt. Ägglossningsstimulering med
extra hormoner är ett. I dag är detta dessvärre inte helt enkelt
att få och det finns skillnader mellan olika landsting. Spermadonation får utföras på både privata kliniker och offentligt
finansierade sjukhus medan äggdonation endast får utföras på
universitetssjukhus. Väntan på äggdonation är mycket lång och
kan ta upp till tre år. Vi vill korta väntetiderna för par och anser
därför att det ska vara samma regler för äggdonationer som för
spermadonationer vad gäller utförare.
Ofrivillig barnlöshet som inte går att lösa inom Sveriges gränser
och lagar gör många gånger att människor söker hjälp utomlands. På detta område måste politiken anstränga sig för att
hitta lösningar som motsvarar det samhälle vi lever i.

Barn i familjehem
Det finns barn som sedan mycket unga år bor i familjehem och
naturligt kommer att uppfatta den familj de lever i som sin
egen. Dessa barn lever under omständigheter där en adoption
skulle vara önskvärd för såväl barnet som familjehemsföräldrarna. I vårt land lever nu också barn vars föräldrar fått dem
via surrogatmammor. Detta behöver vi förhålla oss till och vi
behöver lagar och regler som företräder dessa grupper.

i kläm, exempelvis vid vårdnadstvister och vid omhändertagande. Barn och ungdomar som drabbas av svårigheter har i
dag alldeles för många vuxenkontakter. Vi vill se en särskild
kontaktperson som håller i samtliga kontakter för barn och
vuxna samt deras familjer. Inte minst är detta viktigt för rehabilitering, möjlighet att utvecklas genom utbildning och att få en
meningsfull fritid.
För personer som är beroende av stöd och hjälp från samhället
ska det finnas enhetliga och tydliga regelverk, oavsett vilken
kommun man bor i.

Separationer
Varje år är omkring 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Allt fler barn lever i dag med föräldrar som separerat.
Ensamstående mammor utgör den största gruppen. Risken att
drabbas av ekonomiska problem är också större hos ensamstående mammor, då de oftare än pappor har och har haft deltidsarbete, lägre lön och varit hemma under föräldraledigheten.

Moderatkvinnorna verkar för:

Att föräldrar med oregelbundna arbetstider ska ha tillgång till barnomsorg på tider som passar dem.
Att föräldraförsäkringsdagarna och dagarna för vård av
sjukt barn båda gäller till tolv års ålder.
Att regelverken förenklas och blir tydliga för människor
med funktionshinder, samt att det finns en särskild familjekontakt.
Att underlätta för kvinnor som har svårigheter att bli
gravida att få hjälp, genom hormonbehandling, samt att
införa samma regelverk för sperma- och äggdonation,
oavsett driftsform.

Barn, föräldrar och juridik

Att inhemska adoptioner ska vara ett tydligare alternativ för de barn, där den samlade bilden tyder på att de
biologiska föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om
sitt barn.

Barn är under hela uppväxten beroende av att föräldrarna eller
andra vuxna tar ansvar för att de får en trygg och fast tillvaro
hos någon de älskar. Det är samhällets ansvar att säkerställa
att lagstiftningen skyddar barnen från att fara illa och hamna

En anpassad juridik som tar hänsyn till de olika familjebildningar som i dag existerar och som finner lösningar
med barnet i fokus.
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