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Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere – til barnets beste?
Oslo: Universitetsforlaget 2011
Anmeldt af Charlotte Palludan
Her er begået en bog, der på flotteste vis henvender sig til alle, der arbejder
med børn. Uanset om det er forskere, der har børn og barndom som analytisk
genstandsfelt; om det er pædagoger, lærere og socialarbejdere, der søger at bidrage med omsorg, opdragelse og undervisning i børns hverdagsliv eller om
det er politikere og forvaltere, der fastlægger og udfolder bestemte samfundsmæssige rammer for dette liv. Bogens interesse for børns konventionssikrede
ret til deltagelse og medvirkning samt dens kritiske perspektiver på samme
konventions princip om ”barnets bedste” er af stor væsentlighed for alle disse
grupper af voksne – i kernen af deres virkefelt må man antage. Når bogen til
og med formår at levere en vifte af spændende empirisk funderede studier, der
med juridiske, sociologiske, antropologiske og filosofiske tilgange, belyser om
og hvordan FNs konvention om børns rettigheder giver børn status som samfundsborgere i dagens Norge, er den ikke til at komme udenom. Er man ikke
meget bekendt med konventionen, eller som undertegnede dansker ikke helt
inde i Norsk lovgivning og implementeringen af konventionen i denne, så
kan man alligevel roligt give sig i kast med bogens kritiske analyser af børns
konkrete roller og positioner i forbindelse med skilsmisser, samvær; som børnehavebarn, skoleelev og asylansøger eller som stadig ufødte. Læseren indføres
nemlig på fornem vis, både analytisk og faktuelt i selve det kompleks af rettigheder og bestemmelser, der i spil.
Bogen består af 12 kapitler, hvoraf det første er redaktørens indledning
og de øvrige er selvstændige forskningsbidrag. Bidragene kan læses uafhængigt
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af hverandre, men faktisk fortjener bogen at blive læst i sin helhed. Det er lykkedes at give antologien en sammenhæng og en fælles linje, der sandsynligvis
både handler om en dygtig redaktør og det at bidragsyderne alle er forankret
i to forskningsprojekter, der har samarbejdet. Det ene er ”Barn som medborgere
og ”barnets beste” – en udfordring for moderne demokratier”, ved Norsk Center
for barneforskning og det andet er ”Barns rettigheder: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, forældre og
staten”, ved Universitetet i Oslo.
Linjen viser sig ikke mindst gennem forfatternes vilje til at levere tankevækkende pointer om det fælles anliggende: børn som samfundsborgere. Pointerne er knyttet til de specifikke artiklers argumentationer, men supplerer
hinanden på tværs af artiklerne. Jeg vil tillade mig at strø nogle af disse pointer
ud her – uden at kreditere den enkelte forfatter og uden at referere alle forfattere, for at illustrere den sammenhæng og progression, der etableres i bogen.
Samtidig giver uddragene et indtryk af, hvilken retning bogens kritiske analyser af børns deltagelse og barnets bedste bevæger læserens erkendelser i: ”Det
egentlige problem er måske at vi med deltagelsesartiklerne har begrænset ”deltagelse” til en slags medindflydelse, til en udsagnsret, til en ret til at tænke, tro
og mene noget, når det har med en selv at gøre. Deltagelse kan være meget
mere, f.eks. kan det betyde ret til at yde konkrete bidrag til samfundet samt
ret til at få dette bidrag anerkendt” (s. 42). ”Barn og unges økte deltakelse i
egne beslutninger så vel som i samfunnsspørsmål fordrer i det hele tatt at vi
voksne i større grad regner dem og ser på dem som likeverdige” (s. 67). ”Barns
deltakelse krever tilrettelegging fra voksne som både gir informasjon, bidrar
til at barnets mening bringes frem, og sørger for at barnets meninger blir vurdert og tatt på alvor. Det er forskjell på å snakke med barn, og å inkludere
barnets perspektiv og meninger i vurderingen av hva som er barnets beste” (s.
84). ”Nøkkelen er ikke hvorvidt barna er kompetente eller sårbare, men hvorvidt foreldre og fagpersoner klarer å lage barnevennlige rammer, slik at fokuset
på barns perspektiver og barns opplevelser blir like selvfølgelige som fokuset
på de voksnes perspektiver og opplevelser. Utfordringen er å legge til rette for
barns deltakelse uten at det skjer en ansvarsforskyvning fra voksne over på
barn, og uten at barnets beste blir truet”(s. 126–127). ”Det reiser et interessant
spørsmål om ”hensynet til barnets beste” er et empirisk spørsmål eller et verdispørsmål – og om det eventuelt er noen forbindelse mellom de to tilnærmingene? Kan man mene at noe er prinsipielt galt, selv om empiriske studier
påviser en virkelighet hvor man ikke makter å identifisere noe som er galt?”
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(s. 141). ”Retten til deltakelse og prinsippet om barnets beste ikke er nøytrale
størrelser, men knyttet til bestemte normative og moralske verdier om den
”gode barndom” og hva det betyr å være barn” (s. 154). ”Å se en sak fra barns
ståsted er et analytisk blikk, og er ikke nødvendigvis det samme som å legge
barnets uttalelser til grunn i saken. Når man skal vurdere barnets beste i en
sak, innebærer dette å tilføre framstillingen en ytterligere vurdering, der utfallet
av en sak skal ta hensyn til hva som synes å ivareta barnet på en best mulig
måte”(s. 197). ”Økt anerkjennelse av barn som samfunnsborgere betyr imidlertid ikke nødvendigvis det samme som at barn har de samme rettighetene
og ansvaret som voksne (Roche, 1999). Det synes å være mere fruktbart å utforske hvordan barns posisjon som samfunnsborgere er forskellig fra voksnes
posisjon, uten at barn ses som mindreverdige i familie, skole eller samfunnet
for øvrig (Moosa-Mitha, 2005)”(s. 241).
De udvalgte citater illustrerer, at bogens forfattere har et fælles anliggende,
der går på at undersøge og kritisk analysere børns muligheder for – og ret til
– at blive anerkendt og deltage som samfundsborgere. Samtidig er forfatternes
bidrag meget forskellige. Jens Qvortrup lægger i sin artikel et sociologisk barndomsperspektiv på FNs menneskerettighedserklæring og Børnekonvention
for at problematisere forhold mellem rettigheder og almen velstand og velfærd,
hvilket har betydning for (forhindring af ) diskrimination af børn. Kirsten
Sandberg præsenterer og diskuterer de juridiske rammer for børns ret til at
blive hørt. I dette kapitel får man således indblik i norsk lov og forvaltnings
måde at implementere børnekonventionen. Astrid Strandbu tager afsæt i interview med ledere og sagsbehandlere i sin analyse af hvorfor det er vanskeligt
at realisere børns ret til at blive hørt i barnevernet. Kristin Skjørten belyser,
hvordan domstolene praktiserer høring af børn, når der i forbindelse med
skilsmisse skal laves aftalerom bosted og samvær. Dette sker med afsæt i sager
fra lagmannsretten. Gry Mette D. Haugen og Minna Rantalaiho bevæger sig
i samme felt, når de diskuterer hvordan barnets bedste og ret til at blive hørt
defineres og realiseres i mæglingssituationer i forbindelse med separation og
skilsmisse. Deres materiale er data fra tre forskellige familievernkontorer, hvor
de lavede observationer og interview mv. Berge Solberg tager i sin artikel
spørgsmålet om barnets bedste op i relation til moderne reproduktionsteknologi og belyser filosofiske og eksistentielle problemstillinger som dette spørgsmål rejser i forskellige cases. Anne Trine Kjørholt diskuterer børnehaven som
et rum for børns rettigheder, forståelsen af barndom og barnets bedste. I denne
artikel tages afsæt i diskursteoretiske perspektiver og det er således betydningen
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af de politiske og ideologiske praksisser, i det samfund der omgiver børnehaven, som belyses. Elisabeth Backe-Hansen sætter fokus på skolen og særligt
på elevernes muligheder for at fremføre synspunkter om – og medvirke i –
denne institution. De kritiske analyser tager afsæt i konkrete cases, der repræsenterer måder at få elevers synspunkter frem (spørgeskema, og interviewstudier) og forskellige måder at rammesætte deltagelse (elevdemokratiprojekter,
pædagogiske projekter). Hilde Lidén og Monica Five Aarset diskuterer de udfordringer, der er forbundet med at ivaretage udtaleretten, når børn søger om
asyl sammen med deres familie og i indvandringssager. Forfatterne har ikke
mindst fokus på, hvad det vil sige at anlægge et barneperspektiv. Josée Archambault og Berit Berg følger umiddelbart efter med en artikel om børns
deltagelse i familiers integrationsproces og deres erfaringer som nye indbyggere
i en kommune. De involverer 3 fortællinger som viser, hvordan børn på forskellig måde påvirkes af, oplever processen og ikke mindst bidrager til processen. Håvard Bjerke slutter af med at belyse, hvordan børn og unge selv
reflekterer over deres rettigheder og ansvar som samfundsborgere. Fremstillingen bygger på empiriske resultater fra et internationalt forskningsprojekt,
men koncentrerer sig om norske børn og unge. Ifølge forfatteren Håvard
Bjerke er begrebet udfordrende for børn og unge og de har ikke i udgangspunktet en klar forståelse, men de reflekterer sig frem til betydninger, der berører både statsborgerskab og medborgerskab.
Det giver utrolig god mening, at bogen med dette afsluttende kapitel fastholder at det samfundsborgerskab, der er søgt belyst gennem alle artiklerne, fortsat må være genstand for refleksion. Den søgen de undersøgte børn og unge
repræsenterer, sætter læseren i gang med at tænke videre over, hvordan dette
samfundsborgerskab egentlig må forstås. Én meget vigtig pointe fra bogen som
må gøre indtryk i disse fortsatte overvejelser er en anerkendelse af, at børn som
borgere ikke alene betyder at give børn stemme – også når det gælder svære problemstillinger som samvær, bosted, asyl etc. Det betyder også at respektere det
bidrag børn yder til samfundet blandt andet i kraft arbejde, skolegang, sprog og
kulturtolkning mellem lokalsamfund og familie. En anden vigtig pointe bogen
giver læseren med er, at børns stemmer og bidrag er betinget af omstændigheder
og vilkår. Dette har mindst to konsekvenser. Som det ene en fornemmelse for
at synspunkter og indsatser ændrer sig over tid. Bestræbelser på at inddrage og
nyttiggøre børn kan derfor ikke være en engangsforeteelse, men kun en fortløbende proces. Som det andet en respekt for at børn er forskellige fra voksne og
derfor kræver særlige rammer for deres samfundsborgerskab.
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I bogen lægges vægten på de konkrete analytiske resultater og på de samfundspolitiske perspektiver, der er forbundet hermed. Dette er yderst relevant og
interessant. Refleksioner over forskernes videnskabelige tilgange indgår ikke. Som
forsker og universitetslærer er jeg nysgerrig på netop dette og savner et appendix,
hvor forfatterne diskuterer karakteren af den nye viden, de har skabt hver for sig
og sammen. I forhold til de enkelte artikler kunne det være interessant at vide
noget mere om empiriens status og de empiriske arbejdsprocesser. I forhold til
bogen som helhed presser spørgsmål som disse sig på: Hvad er det der gør at så
forskellige metodiske og teoretiske approaches meningsfuldt kan stå ved siden af
hinanden? Er det udtryk for en integreret tværfaglighed og/eller en fælles erkendelsesinteresse og/eller en fælles politisk interesse? Hvordan har forskerne konkret
samarbejdet i forskningsprocessen herunder i formidlingsprocessen?
Disse spørgsmål adresseres sandsynligvis andre steder og bogen er helstøbt
uden. Den bidrager både med ny viden og fornyelse af debatten omkring
børns ret til at blive hørt og princippet om ”barnets bedste”.

