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Barn blir ikke hørt

N

orge ønsker å frem-

dende på arenaer hvor de befinner

Motivet for å særbehandle barn er

stå som et fore-

seg og har en naturlig plass, som

å styrke deres rettsstilling. Hva som

gangsland for barns

barnehagen, skolen, hjemmet om

legitimerer særbehandling, balan-

rettigheter.

Spørs-

omgivelsene. Det dreier seg om å

sering av hensynet til ansvar og

målet om hvordan

oppleve en grunnleggende respekt

beskyttelse er en grunnleggende

barns rettigheter er realisert er et av

for sin integritet og sin egenart. Det

problemstilling og må være gjen-

temaene i boka Barn som samfunns-

andre gjelder barnets rett til innfly-

stand for en løpende vurdering.

borgere – til barnets beste? Den er en

telse på beslutninger som gjøres

Berge Solberg tar utgangpunkt

antologi redigert av Anne Trine Kjør-

om det. I slike saker, hvor spørsmå-

i assistert befruktning og reiser

holt.

samfunnsborger-

let om barnets rettigheter kommer

spørsmål om hvordan vi kan iva-

skap er omstridt internasjonalt. Det

på spissen, vil det ha behov for sin

reta barnets beste når barnet ikke

sikter blant annet til retten til delta-

kompetanse til å gjøre bruk av dem.

er til. Temaet innebærer en rekke

kelse, eller participation. Den regnes

Det er da barnet trenger dem mest.

eksistensielle og samfunnsmessi-

gjerne som den tredje av barnekon-

Ut fra dette perspektivet vil jeg si

ge utfordringer med tanke på fram-

vensjonens tre p-er, som ikke kan

litt om de mer generelle problem-

tidige barn. Forfatteren drøfter en

ses uavhengig av de to andre, pro-

stillingene og legge hovedvekten i

rekke problemstillinger som utfor-

tection og provision.

omtalen på fire av kapitelene i boka

drer våre oppfatninger om den gode

Begrepet

Et siktemål med boka er å inspi-

som omhandler empiriske studier

familien og det gode foreldreskap.

rere til kritisk refleksjon og debatt.

av beslutninger om barn. De øvrige

Han hevder at dette vel så mye

Den har et grundig innføringska-

kapitlene blir av plasshensyn bare

handler om oss selv som om barna.

pittel og inneholder ellers 11 kapit-

nevnt summarisk før noen avslut-

Ettertiden har vist at vi får helt spe-

ler. Tre av dem er av mer teore-

tende betraktninger.

sielle utfordringer når det blir født
barn på måter som ikke anerkjen-

tisk og filosofisk karakter. De øvrige behandler to hovedaspekter ved

Generelle problemstillinger.

nes, som Kari Ann Voldens tvillinger,

barns rett til deltakelse. Det ene

Jens Qvortrup tar opp forskjellsbe-

som ble født ved surrogati i India.

gjelder barns rett til å gjøre seg gjel-

handling mellom barn og voksne.

Kirsten

Sandberg

analyserer
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barns rett til deltakelse fra et juri-

eller for å få brakt en sak om barne-

britannia. Så lenge arbeidsforme-

disk perspektiv. Barnekonvensjonen

fordeling inn for retten. Mekleren

ne i barnevernet bygger på en vok-

artikkel 12 om retten til å bli hørt er

har ingen avgjørelsesmyndighet.

sen rasjonalitet, virker det tryggest

sentral. FNs barnekomité har utdy-

Oppgaven er å veilede foreldrene og

å forholde seg til de voksne i saken.

pet den i generell anbefaling nr. 12

hjelpe dem til å finne løsninger til

Hilde Lidén og Monica Five Aar-

(CK12) som ble utarbeidet i 2006.

barnets beste. Foreldrene har selv

set har undersøkt hvordan myndig-

Forfatteren gir en generell fortolk-

ansvar for å høre barnet. Det har

hetene ivaretar rettighetene til barn

ning av bestemmelsen og utdyper

ingen stemme i meklingsrommet,

som søker asyl eller familiegjenfore-

betydningen av den spesielt i barne-

selv

unntaksvis

ning med sine foreldre. De har hatt

fordelingssaker og i barnevernssa-

snakker med det. Forfatterne kri-

samtaler med foreldre og barn, med

ker. Slike saker er ofte kjennetegnet

tiserer ordningen. De hevder at

saksbehandlere, observasjoner av

ved at det gjøres flere beslutninger

både strukturelle rammer, meklers

et intervju samt analyse av saksdo-

som hver har begrenset varighet.

mandat og meklingens perspektiv

kumenter. I disse sakene følger bar-

Hun mener at selve saksbehandlin-

gjør meklingen til et ektefødt barn

nets oppholdsstatus foreldrenes,

gen bør legges opp slik at den sikrer

av et samfunn skapt av voksne og

med mindre det har krav på opphold

at barnet faktisk får uttale seg der-

for voksne. Denne forståelsen må

på selvstendig grunnlag. Barnet har

som det ønsker det. Videre bør det

utfordres hvis man skal ta barnets

en forskriftsfestet uttalerett i dis-

tas hensyn til at slike saker ofte går

rettigheter seriøst. De oppfordrer

se sakene som må utøves enten her

over tid, og at barnet vil bli bedre

derfor til å gjøre familieforandringer

i landet eller i hjemlandet, avhen-

ivaretatt med en arbeidsform hvor

til en prosess for hele familien, slik

gig av grunnlaget det søkes etter.

barnet regelmessig får møte en vok-

at også barna inkluderes med reell

Forfatterne peker på en del forhold

sen som det blir kjent med. Også

uttalerett slik loven gir dem rett til.

som gjør at barnets synspunkter

om

mekleren

selve beslutningen og informasjon

Astrid Strandbu belyser barne-

får liten betydning i saksbehandlin-

til barnet om den, må legges opp

vernssaker gjennom intervjuer med

gen. De etterlyser barneperspektiv,

slik at barnet opplever å bli tatt på

15 barnevernsledere. Her har saks-

klargjøring av hensikten med sam-

alvor, selv om det ikke får det som

behandleren plikt både etter for-

talene, bedre tilrettelegging samt

det vil ha det.

valtningsloven og barnevernloven

styrket kompetanse hos intervjuer-

til å snakke med barnet. Men kon-

ne. Maria Amelie-saken har satt på

Beslutninger om barn. For de

takt med barna prioriteres ikke i

dagsorden at den posisjon barnet

fire studiene av beslutninger om

arbeidet. Hun angir fire hovedgrun-

får, også kan bli avgjørende for hans

barn danner barnekonvensjonens

ner: Forventet motstand fra bar-

eller hennes oppholdsstatus som

regelverk en referanseramme for

net på grunn av lojalitetskonflikter,

voksen. Dette synes ikke å bli spesi-

vurdering av praksis. Gry Mette D.

knapphet på tid og ressurser, man-

elt vurdert.

Haugen og Minna Rantlaiho tar for

gel på kompetanse og faglig trygg-

Kristin Skjørten har analysert

seg barns rettigheter ved mekling

het, samt manglende interesse for

dommer fra seks lagmannsretter i

under separasjon og samlivsbrudd.

og bevissthet om barnets rett til å

saker om barnefordeling og sam-

Grunnlaget er en undersøkelse av

delta i saken. Forfatteren etterlyser

værsrett.

meklingspraksis ved seks familie-

mer kunnskap om barnets rettighe-

ble i 2003 langt om med økt vekt på

vernkontor og også samtaler med

ter og mer kompetanse til å kom-

mekling ved sakkyndig for å kom-

foreldre. I disse sakene har barnet

munisere med barn. Hun mener

me fram til minnelige ordninger.

ikke noen plass. Mekling er obliga-

også det trengs strukturer og ord-

Samme år ble aldersgrensen for rett

torisk for foreldrene og et vilkår for

ninger som involverer barnet i egen

til å uttale seg senket til syv år. Et

å få separasjon, utvidet barnetrygd

sak, og viser til erfaringer fra Stor-

hovedinntrykk er at reformene har
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fått gjennomslag i lagmannsretten.

det rom for forbedringer når avgjø-

sen til samfunnsborgerskap synes

Barm som har fylt syv år får nesten

relser begrunnes og formidles. De

ikke å forberede barn på at de tren-

systematisk uttale seg, enten til

andre forvaltningsorganene har en

ger slik kompetanse når det skal

den sakkyndige eller til dommeren.

arbeidsform og en kompetanse som

treffes beslutninger om dem, eller

I nesten alle sakene hadde barnet

er tilpasset den tradisjonelt autono-

hvor de må vise vei for sine foreld-

fått uttale seg om hovedspørsmå-

me, voksne borger. De fremstår ikke

re. Vi sitter med et bilde av uopplys-

let i saken. Men når hovedspørsmå-

som spesielt tillitvekkende og myn-

te barn og tafatte forvaltere når det

let var hvem det skulle bo fast hos,

dige forvaltere av barns rettigheter.

gjelds. Etter 20 år med barnekon-

Et nærliggende spørsmål blir da

vensjonen har vi mye å gripe fatt i

hva barna selv lærer om sine rettig-

før vi kan slå oss på brystet og si at

heter i saker som angår dem.

den er oppfylt for norske barn.

ble de ikke alltid spurt om samvær.
I ca to tredjedeler av sakene fikk
barnet gjennomslag for sitt syn,
med økende vekt på barnets syn
med økende alder. I saker med min-

Barn på barns arena. Som nevnt

En viktig bok. Den bør leses av

dre barn, må retten ofte ta stilling til

handler fire av kapitelene i boka

fagfolk, de som utdanner fagfolk,

at påstander om at barnet er mani-

om barns forhold til steder hvor de

de som organiserer forvaltningen

pulert. I følge forfatteren er det

ferdes daglig eller til deres opple-

og av de som lærer opp barn. Vi

nettopp i disse sakene viktig at bar-

velse av sine rettigheter. Håvard

trenger empirisk kunnskap både

nets syn kommer frem.

Bjerke redegjør med utgangspunkt

om

hvordan

barns

rettigheter

Ikke alle barn får den avgjørelsen

i en større europeisk undersøkelse

settes ut i live på ulike saksom-

de ønsker. Forfatteren viser at noen

for barn og unges egne reflek-

råder, og om barrierer for at de reali-

barn i en intervjuundersøkelse av

sjoner om rettigheter, ansvar og

seres. Kapitlene i boka står på egne

barn etter foreldrenes barneforde-

samfunnsborgerskap. Den viser at

ben og kan leses hver for seg. Men

lingssaker omtaler det som en dob-

norske skolebarn er godt orientert,

det er særlig når vi ser dem i sam-

belt krenkelse når de blir påtvun-

men kjenner lite til sine spesifikke

menheng at vi ser de dilemmaer vi

get et samvær de ikke ønsker. Først

rettigheter.

stilles overfor når vi skal ta barnets
rettigheter på alvor.

fra forelderen som ikke respekterer

Anne Trine Kjørholt behandler

ham eller henne, og så av retten.

barnehagens oppdrag, og Elisabeth

Boka gir oss noen utgangspunk-

Noen opplever en aggresjon som

Backe-Hansen skriver om skolens

ter for å reflektere over gamle pro-

tiltar med årene. Hun understreker

mandat når det gjelder oppdragelse

blemstillinger. Vi forbinder gjerne

uttalelsen i GK12 sitert ovenfor om

av samfunnsborgerne. De er gene-

individuelle rettigheter med bor-

at det må etableres prosedyrer som

relt innrettet og har ikke som sikte-

gere, som voksne, autonome indi-

sikret at barnet får skikkelig tilbake-

mål å forberede barn på sine rettig-

vider. Å krympe voksnes rettighe-

melding.

heter overfor domstoler eller barne-

ter til barnestørrelse er ikke gjort

Med forbehold for at metode og

vernet. Josée Archambault og Berit

ved enkel retorikk og fikse hånd-

perspektiv i disse undersøkelsene er

Berg behandler den rollen flyktnin-

grep. Også samfunnsinstitusjone-

forskjellige, viser de at både regel-

gebarn kan ha som veivisere for sin

nes organisering og funksjonsmå-

verk, kjennskap til det, beslutnings-

familie i integreringsprosessen. På

te utfordres. Samtidig blir vi minnet

former og kompetanse har betyd-

grunn av deres rett til språkopp-

om at vi lever i en globalisert verden

ning for barnets muligheter til å bli

læring vil de kunne få en formid-

og at vi trenger en beredskap for

hørt. Det kan se ut som at domsto-

lerfunksjon mellom foreldrene og

også å møte nye problemstillinger.

lene, hvor beslutningsordningen ble

myndighetene.

lagt om, er den som best ivaretar

Begrepet

barnets rettigheter. Men også her er

«rettighetsbarn»

gir

negative assosiasjoner. Oppdragel-
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