Med anledning av att socialtjänsten i Malmö, på polisens begäran, lämnat ut
sekretessbelagda uppgifter om papperslösa familjer (som en del av polisens
intensifierade arbete med att söka efter och avvisa personer som lever i papperslöshet)
har Socialhögskolan i Lund gjort följande uttalande:
Från Socialhögskolans sida vill vi lyfta fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv, vilket
innebär att människovärdesprincipen är en grundläggande utgångspunkt i socialt arbete som
profession och akademiskt ämne. Detta innebär att socialt arbete och polisarbete inte är eller bör
vara samma sak. Socialtjänsten finns som ett skyddsnät för dem i vårt samhälle som av olika
anledningar befinner sig i utsatta situationer. Gällande papperslösa personer vet vi sedan länge,
genom forskning och erfarenheter, att detta är en grupp som lever under extremt svåra
levnadsvillkor. Det handlar om fattigdom, bostadslöshet, stress och oro inför framtiden i
kombination med traumatiska erfarenheter från ursprungslandet och under flykten till Sverige.
Vidare har Sverige ratificerat Barnkonventionen, och all rättsanvändning ska genomsyras av
principen om barnets bästa. I Socialtjänstlagen finns även principen om barnets bästa inskriven,
och i alla beslut som rör barn ska principen om barnets bästa utredas och beaktas.
Vi ser också att det pågår en kamp för just detta, att som socialarbetare främst se till de utsattas
behov. Socionomer som organiserar sig, socionomstudenter som protesterar mot angiveri och
enskilda socialarbetare som höjer sina röster i debatten. Från Socialhögskolans sida ger vi vårt
fulla stöd till dessa och liknande initiativ som syftar till att tydliggöra människovärdesprincipen i
socialt arbete samt kämpa för att de som befinner sig i utsatta positioner ska få stöd och hjälp av
socialarbetare – utan att behöva oroa sig om deras uppgifter kommer överlämnas till polis.
För oss som arbetar med utbildning av morgondagens socialarbetare är det omöjligt att undvika
att ta ställning till dessa frågor. Genom att publicera uttalandet från Socialhögskolan i Lund vill vi
också sluta upp bakom deras ställningstagande.
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