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En urban värld

Världens befolkning växer och allt fler människor flyttar
till urbana miljöer. I städerna finns framtiden.
Möjligheterna. Idéerna. Kontakterna och pengarna.
Men där finns också risker. Inte minst för barnen.

M

er än hälften av
jordens befolkning
lever idag i städer.
År 2050 förväntas
70 procent leva i
urbana miljöer.
Här får många barn som flyttat
från landsbygden bättre tillgång till
utbildning, sjukvård och fritidsaktivi
teter. Men en stor grupp barn blir mer
sårbara. Många hamnar i stora slumom
råden, utan tillgång till grundläggande
infrastruktur som elektricitet, rent vatten och vård.
Här saknar de också det trygghetsnät av släkt och vänner som
finns på landsbygden. När föräldrarna arbetar lämnas barnen
ofta ensamma hemma. Äldre syskon får passa yngre istället för
att gå i skolan. Många barn i slummen lockas in i kriminella
gäng eller tvingas in i farliga, utsatta arbeten.

Jonas Gratzer
är frilansfotograf, bosatt i Bangkok.
Hans fokus ligger i huvudsak på sociala frågor,
miljö och mänskliga rättigheter. För det här
numret av Barn har han besökt två av
Rädda barnens projekt i Indien.
– Det som gjorde störst avtryck hos mig var mötet
med olika människor. Många av dem befann sig i
väldigt utsatta situationer, men bjöd på en enorm
glädje och positivitet som smittade av sig.

Rädda Barnen har fokus på de mest
utsatta barnen i urbana områden. I det
här numret av tidningen ger vi några
exempel på arbetet.
Kina och Indien är de länder där
störst antal människor lever i städer.
Vi besöker bägge och berättar om hur
extremvädret driver människor på flykt
i Bengalen och hur exploaterade barn i
Kolkata får möjlighet till en ny framtid.
Vi berättar också om det stora proble
met med familjeseparationer i Kina och
hur man kan jobba med dem.
Du kan också läsa om hur barn får allt mindre fysiskt
utrymme i Sveriges växande städer, om vad vår barnpanel i
Malmö tycker om stadslivet och om hur Göteborgs stad anlitat
unga som stadsutvecklare.
God läsning!

Sophie Arnö Chefredaktör

Maria Steén
är frilansfotograf med en stor kärlek till det
sociala reportaget. För det här numret har hon
fotograferat ungdomar som har deltagit i
stadsplaneringen av Göteborg.
– Att som ung få uppleva att man faktiskt kan
påverka det samhälle man lever i kan säkert
uppmuntra till mer samhällsengagemang
längre fram i livet.

Jonathan Browning
är brittisk frilansfotograf, baserad I Kina
sedan 2007. Sedan dess har han fotograferat
allt från Taiwans president till arbetet med
att bekämpa gräshoppor.
– För tidningen Barn mötte vi några av dem
som jag anser utgör Kinas ryggrad; migrant
arbetare. De arbetar hårt. Många är
föräldrar som lämnat barnen på landsbygd–
en. Jag tycker att de är undervärderade!

foto jonas gratzer
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Tio år
senare

I den thailändska byn Laem Tukkae i Phuket sitter en ung pojke tillhör–
andes Urak Lawoi-folket (även kända som sea gypsies) i fören på en båt.
När tsunamin svepte in över Phuket för tio år sedan förstörde den
nästan alla hus i hans by. Trots det klarade sig alla bybor eftersom de
kunde se på havet att något inte stod rätt till och sprang upp i bergen för
att söka skydd.
Idag är byn återuppbyggd, men tsunamin har förstört korallreven där
Urak Lawoi-folket brukade fiska. Eftersom det inte längre finns någon
fisk tvingas många av Urak Lawoi-folket att söka lågavlönade jobb –
bland annat inom turistindustrin.
Rädda Barnen var snabbt på plats efter tsunamin 2004. Organisa
tionen utförde livräddande insatser i Indonesien, Thailand, Sri Lanka,
Indien och Somalia, delade ut mat och vatten, hjälpte drabbade familjer
att få tak över huvudet och såg till att barn som skiljts åt från sina föräld
rar fick hjälp att hitta dem. För att barnen som hade drabbats skulle få en
trygg punkt i det kaos som uppstod efter flodvågen sattes barnvänliga
plats–er upp. Rädda Barnen har dragit många lärdomar från insatserna
efter tsunamin, en av dem är vikten av att involvera barn, skolor och
kommuner i katastrofförebyggande insatser.

foto jonas gratzer

Svenska barn som lever i ekonomisk utsatthet löper mer
än dubbelt så hög risk att dö. Det motsvarar nästan 24 fler
barn per 100 000. Det visar studien »Hellre rik och frisk,
om familjebakgrund och barns hälsa«, som gjorts av forsk
arna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd.
Risken att bli inskriven med en diagnos relaterad till
psykisk ohälsa är nästan tre gånger så hög för dessa barn.
Men inskrivningarna har inte ökat, vilket enligt forskarna
tyder på att föräldrar med låg inkomst och utbildning inte
söker vård för sina barn.
Forskarna poängterar vikten av att tidigt fånga upp
dessa barn och ge dem det stöd de behöver, även för att
klara av skolan. Barnperspektivet måste bli tydligare vid
bedömning och utformning av det ekonomiska stöd som
de ekonomiskt utsatta familjerna får.

illustration stina wirsén

Svenska barn utsatta

Miljarder till
skolan
Regeringen vill satsa
miljarder för att
göra skolan bättre.
Riktmärket för
barngruppernas storlek
i förskolorna återinförs.
Det ska bli färre barn i
varje skolklass och en
satsning på ökat stöd
till de elever som behö
ver det, och det redan
i tidiga åldrar. Fler
speciallärare ska också
anställas. Regeringen
vill dessutom höja
lärarlönerna med tre
miljarder kronor från år
2016 för att göra yrket
attraktivare.

Tips till ministrar
Rädda barnen har
skickat uppmaningar till
landets nya ministrar
som har ansvar för de
områden som berör barn
och unga. Till stats
minister Stefan Löfvén
skickas uppmaningen
att inte låta postnumret
ha avgörande betydelse
för barns hälsa, skol
resultat och livschanser.
Migrationsminister
Morgan Johansson
behöver beakta barns
egna asylskäl och
synliggöra kommuner
nas ansvar för pappers
lösa barn. Barnminister
Åsa Regnér uppmanas
fortsätta arbetet med
strategin för stärkandet
av barnets rättigheter
som Riksdagen antog
2010 och att stötta
kommunerna i att ta
fram handlingsplaner
för barn i ekonomiskt
utsatta situationer.

Samarbete i
skolfrågor
Rädda Barnen ska
samarbeta med fyra
organisationer kring
skolfrågor; Autismoch aspergerförbundet,
Riksförbundet för
rörelsehindrade
barn och ungdomar,
Riksförbundet för
utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna
och Synskadades riks
förbund. Tillsammans
blir man starkare i
påverkansarbetet kring
barns rätt till en likvär
dig och kompensatorisk
skola. Första aktiviteten
var under skoldagarna i
Malmö i höstas.
barn
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Barnbudget
behövs
Rädda Barnen vill se
en barnbudget nästa
år. Skälet är att det i
Regeringens budget
inte går att få en över
blick över hur mycket
resurser som satsas
på barns rättigheter
och genomförandet
av barnkonventionen.
Det behövs även en
slags garantinivå för
barn i alla åldrar i hela
landet, tycker Rädda
Barnen.
– Postnumret får inte ha
en avgörande betydelse
för barns hälsa, skol
resultat och livschan
ser, säger Elisabeth
Dahlin, Rädda Barnens
generalsekreterare.
Rädda Barnen
välkomnar Regeringens
fokus på barnfattigdom,
höjt underhållsstöd,
avgiftsfri medicin för
barn, höjd föräldra
försäkring och satsning
på »nattis«.

Pengar till nattis
Regeringen vill
fördubbla bidraget till
kommunerna till 80
miljoner kronor per
år från och med 2015
för att de ska erbjuda
barnomsorg även på
kvällar, nätter och
helger.
– I ett modernt och
barnvänligt samhälle
bör varje barn ha
möjlighet till en bra
barnomsorg även om
man inte har föräldrar
som jobbar från klockan
åtta och kan hämta
klockan fem, säger
Gustav Fridolin, mp,
utbildningsminister.

foto Mark Tomalty/TT Nyhetsbyrån, martin botvidsson/tt nyhetsbyrån

SVERIGE

Mikaela Johansson Salonen var bara elva år då hon i
december 2004 förlorade båda sina föräldrar i tsunamin. Familjen
hade åkt till Khao Lak för att fira jul. På annandagsmorgonen gick
de ner till stranden för en promenad. Förvånade såg de hur havet
plötsligt drog sig undan.
–Först stod vi bara och tittade och förstod inte vad som hände.
Sedan började den gigantiska vågen rulla in mot land.
De hann inte mer än 100 meter förrän vågen tog hennes pappa.
Sedan drogs Mikaela och mamman ner i vattnets virvlar och
tappade taget om varandra.
–Det var som att vara i en tvättmaskin. Jag drogs bara runt,
runt.
Mikaela fastnade i ett träd och när vattnet sjönk undan tog
en thailändsk man med henne hem och sedan vidare till ett
sjukhus.
–Där vällde folk in. Varje gång dörrarna öppnades hopp
ades jag att det skulle vara mamma och pappa.
När hon fick frågan vem hon ville ringa blev det omedel
bara svaret faster Pia. Väl i Sverige fick hon också bo hos
fastern. Först i februari fick Mikaela veta att mammas och
pappas kroppar var återfunna.
–Beskedet var så klart jobbigt, även om jag hade anat..
Jag kunde inte hoppas längre.
Första tiden efteråt ville Mikaela inte alls prata om det.
– Efter ett par år brast det. Jag bara grät och ville inte
äta, inte gå till skolan.
Då tog faster Pia med Mikaela till en terapeut på Rädda
Barnen.
–Det hjälpte mig jättemycket att få prata och att få hjälp att
förstå mina egna reaktioner.
Mikaela deltog också i stödhelger som Rädda Barnen var
med och ordnade.
–Det var skönt att träffa fler som förlorat anhöriga. Man
känner sig så ensam när man går igenom en sådan här sak.
En annan sak som hjälpt är Mikaelas resor tillbaka till Khao
Lak.
– Det känns som att jag blir starkare för varje gång jag
kommer dit.
I dag kan Mikaela hantera sorgen.
–Jag uppskattar allt jag har i livet på ett helt
annat sätt nu, jag vet att allt när som helst
kan förändras.
TEXT SOPHIE ARNÖ
FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT

ÖVERLEVT

MIKAELA
barn
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Kampen
mot ebolan

FOTO: Save the children

I Sierra Leone
arbetar Rädda
Barnen i byar där
många har dött av
sjukdomen för att se
till att barn som har
blivit föräldralösa
inte lämnas kvar
ensamma.

Det nuvarande utbrottet av ebola är det största som
världen har bevittnat sedan viruset upptäcktes 1976.
Rädda Barnen finns på plats med insatser i Liberia,
Sierra Leone och Guinea, några av de länder som drabb
ats hårdast eller riskerar att göra det.
Organisationens insatser är just nu främst fokuserade
på att förhindra vidare spridning av viruset. Bland annat
utbildas lärare, vårdpersonal och lokala organisationer
i att agera förebyggande. Tvål, handskar, muggar och
klor delas ut i skolor för att hindra ebola att spridas
bland barn och deras familjer.
Rädda Barnen arbetar även med att se till att inga
barn lämnas ensamma kvar i byar med många dödsfall.
Organisationen erbjuder också stöd till både föräldrar
och barn i samband med tillfälliga separationer på
grund av smittorisken.

På flykt i Irak
Flyktingkatastrofen i
Irak saknar motstycke.
Just nu är 1,8 miljoner
människor på flykt. Barn
tvingas att lämna sina
hem mitt i natten och får
bara med sig kläderna
de har på kroppen.
Familjerna saknar i
princip allt de behöver
för att kunna klara sig
och har inga möjlig
heter att köpa mat och
mediciner.
– Under alla mina år
har jag aldrig bevittnat
en sådan snabb folkom
flyttning. Vi och andra
hjälporganisationer
står inför ofantliga
utmaningar att kunna
förmedla stöd till alla
som är drabbade, säger
Tina Yu som är Rädda
Barnens landchef i Irak.

ETT ÅR EFTER HAIYAN
Det är nu ett år sedan
tyfonen Haiyan nådde
Filippinerna och gjorde
flera miljoner människor
hemlösa. Rädda Barnen
var en de första organ
isationerna på plats efter
katastrofen och har till
dags dato gett stöd till
omkring 800 000 barn
och vuxna. Det var en
enorm humanitär insats,
men budskapet från
barnen nu ett år senare
är tydligt: Vi är inte klara.
– En svår uppgift är att
se till att familjerna kan
försörja sig själva igen,
det är något vi arbetar
med just nu och kommer
att göra i åtminstone två
år framöver, säger Ylva
Sperling, Rädda Barnens
expert på barn i krig och
katastrofer.

Kriget i Syrien:
skolorna förstörs
Innan kriget i Syrien
startade gick nästan
alla barn i Syrien
i skolan. Efter att
tusentals skolor har
förstörts eller används
av stridande parter är
antalet skolbarn nu nere
i hälften. Det visar en
ny rapport från Rädda
Barnen.
- I vissa fall är det
numera även förenat
med livsfara att gå
i skolan i Syrien. I
exempelvis Aleppo går
bara sex procent av
barnen i skolan, säger
Rädda Barnens general
sekreterare Elisabeth
Dahlin.
Även Rädda Barnens
utbildningsinsatser
barn
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i norra Syrien har
drabbats av väpnade
angrepp.
– Det händer ungefär
en gång i månaden
att våra skolor blir
angripna av väpnade
styrkor. De psykosociala
påfrestningarna för
barnen går inte att
föreställa sig, säger
Elisabeth Dahlin.
Rädda Barnen kräver
att alla stridande parter
respekterar barns rätt
till utbildning och att
skolor inte utsätts för
väpnade angrepp.
Organisationen
uppmanar det inter
nationella samfundet
att fortsätta ge stöd till
alla insatser för att göra
det möjligt för barnen i
Syrien att få gå i skola.

Värdig vinnare
Rädda Barnen
välkomnar att Nobels
Fredspris tilldelats
Malala Yousafzai och
den indiske aktivisten
Kailash Satyarthi.
Bägge har flera års
kamp för barns
rättigheter bakom sig.
»Det är välförtjänt,
och ett bevis på att
barn och ungdomars
politiska engagemang
är livsviktigt, även
om många av oss inte
får rösta eller ställa
upp i allmänna val«
skriver Rädda barnens
ungdomsförbund på sin
hemsida.

FOTO: johanthan hyams, TANYA malott/save the children. sam davies/rädda barnen

VÄRLDEN

Rädda Barnens Simone Ek har varit med och utformat
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
Men det krävdes åratal av hårt påverkansarbete,
uppfinningsrikedom - och ärtsoppa - för att nå dit. I en tid
när öst- och västblocken stod på var sin sida om järnridån
och faxen var det modernaste hjälpmedlet på kontoret,
flyttade Simone Ek från Stockholm till schweiziska Genève
för att öppna ett internationellt Rädda Barnen-kontor.
Hennes uppdrag var att påverka den kommande Barn
konventionen som Polen initierat i FN. Med tio minuters
promenad från kontoret till FN:s Europahögkvarter påbörjade
hon sitt arbete som från början var tänkt att pågå i ett år, men
som varade i nästan tio.
– Jag hade en personlig ackreditering i FN och fick delta i
alla möten. Jag hade rätt att tala, men inte att rösta, berättar
hon.
Men först gällde det att hitta sin plats i den gigantiska
organisationen.
– En del salar har plats för över tusen personer. Alla reger
ingar talade, vi från frivilligorganisationerna satt längst bak
och jag minns att jag nästan kände vanmakt.
Ett år och otaliga möten senare var Simone Ek i full gång.
Hon satt med i FN:s arbetsgrupp för utformandet av Barn
konventionen tillsammans med representanter från 27
länder. Och hon samarbetade med flera andra internationella
frivilligorganisationer.
– Det här var under kalla krigets dagar på 1980-talet
och många länder var misstänksamma mot frivilligorgan
isationer, så det var inget enkelt arbete.
Det var då hon kom på idén att bjuda hem alla delegater
på ärtsoppa, hårt bröd och punsch för att kunna prata mer
informellt om barnets rättigheter.
– Människor från öst och väst, från nord och syd hade
trevligt med varandra. Mina kolleger från de andra frivillig
organisationerna var också med och diskuterade våra förslag.
Kvällen blev mycket lyckad.
Simone Ek kom så småningom att bli en av dem som var
med och skrev delar av Barnkonventionen. Och när General
församlingen antog FN:s konvention om barnets rättigheter,
var hon på plats i New York.
I dag har Simone Ek hunnit fylla 70 år men hon är fort
farande en engagerad barnrättskämpe. Hon föreläser om
barnets rättigheter på Stockholms universitet och är vice
ordförande i Rädda Barnens stockholmsdistrikt.
– Vi kan förändra, det är bara att kämpa på. Och bråka lite.
TEXT ANNIKA RYDMAN foto jörgen hildebrandt

ELDSJÄL
simone

TEMA URBANISERING

värld a
Sedan 2008 lever majoriteten av jordens befolkning i
städer. År 2050 förväntas två tredjedelar leva i urbana
miljöer. I Västafrika, Kina och Indien finns redan

av StädeR
tätorter med över 50 miljoner invånare.
Där finns möjligheter som saknas på landsbygden.
Men många familjer som flyttar betalar ett högt pris.

»»Känslan av
skuld är det
värsta««

En urbaniseringsvåg utan motstycke sveper över Kina.
Städerna växer i rasande fart. De kommande tolv åren förväntas
ytterligare 250 miljoner bybor flytta till de urbaniserade områdena.
Kvar på landsbygden är barnen.

M

TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONATHAN BROWNING

– När vi ses kramas vi och sover ihop. Det svåra är alltid att
lämna dem igen.
– Min dotter säger att hon förstår att vi behöver pengarna.
Men jag plågas ständigt av skuldkänslor. Vi ger dem så lite tid.
Och när det händer saker, som när min dotter fick ögoninflam
mation och hamnade på sjukhus, så är vi inte där.
Majoriteten av Kinas cirka 262 miljoner migrantarbetare
lämnar sina barn när de åker till kustregionerna för att hitta arbete.
Omkring 157 miljoner mödrar och fäder lever skilda från sina barn.
Många plågas liksom makarna Zheng av skuldkänslor. En ny studie
som genomförts av CCRCSR (ett CSR-center startat av Rädda
Barnen) visar att 80 procent plågas av känslor av otillräcklig
het och att 70 procent känner oro och skuld, något som i sin
tur distraherar dem på arbetet. Nästan 60 procent av studiens
drygt 1500 deltagare uppgav att de kände sig ofokuserade och
oengagerade i sitt arbete, två femtedelar uppgav att de ofta
gjorde fel i jobbet på grund av sin oro för barnen. –>

akarna Zheng bor i ett enkelt rum
utan fönster i industristaden Nanjing,
cirka 240 kilometer väster om
Shanghai. Varje morgon klockan
fem, sju dagar i veckan, hoppar de på
sopbilen. Deras jobb är att samla in
grannskapets skräp och sortera det
för återvinning.
– Ett tungt jobb, men så oerhört mycket bättre betalt än vad
vi kunde få hemma, säger fru Zheng. Nu tjänar vi 7000 kronor i
månaden tillsammans. I byn fick vi knappt ihop 500 kronor på
vårt arbete inom jordbruket.
Det är nio år sedan de lämnade byn som de fortfarande
kallar hemma. - Och barnen; en 16-årig dotter och en
11-årig son, som nu lever med sina morföräldrar. Två till tre
gånger per år gör makarna Zheng den långa resan med buss
och tåg för att träffa dem.

barn
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Makarna Zheng saknar
sina barn som är kvar
i byn på landsbygden.
– Att de inte får vår kärlek
på daglig basis är svårt
att leva med.

fakta om VÄRLDENS urbanisering

· Kina är ett av de länder där flest migrerar från
landsbygden till städerna. Kvar i byarna blir de
gamla och de små barnen.
· Sedan 2008 lever majoriteten av jordens be
folkning i städer. År 1950 var endast 30 procent
bosatta i urbana miljöer och 2050 beräknas
siffran uppgå till 66 procent, det vill säga två
tredjedelar av befolkningen. År 2030 beräknas
nästan fyra miljarder människor, 80 procent
av världens stadsbor, bo i städer i låginkomst
länder. Av jordens totala befolkning är det 60
procent. Cirka 70 procent av stadsbefolkningen
i låginkomstländer bor idag i slumområden,
omkring en miljard människor.
· Urbaniseringen sker främst i Asien och Afrika.
År 2025 räknar FN med att Afrika blir den region
i världen som har högst antal människor i städer.
· Hälften av den urbana populationen i världen
bor i dag i Asien. Högst andel stadsbor har dock
Latinamerika och Karibien, där 80 procent bor i
städer. I Europa är siffran 73 procent och i Afrika
50 procent.
· Antalet megastäder, städer med över 10 mil
joner invånare, har ökat från att vara tre år 1975
till att år 2009 vara 21.
· År 1800 fanns det tre städer i världen med en
miljon invånare eller fler. London, Peking och
Edo. År 1950 fanns det 74 miljonstäder. I dag
finns det drygt 400. Källa: FN

Chen Yi
jobbar som städerska på
taket till konstuniversi
tetet i Nanjing. Hon tjänar
1700 kronor i månaden.
– Det är mycket bättre än
på nudelfabriken där jag
jobbade förut. Där tjänade
jag hälften så mycket
och jobbade dubbelt
så långa pass.

Sunshine erbjuder,
med stöd av Rädda
Barnens CSR-center, utbildningar för
både de unga och
deras arbetsgivare.

,,
80 /

1500 migrantarbetare som lämnat sina
barn hemma på landsbyggden blev
intervjuade i en ny studie, 80 % kände
sig otillräckliga som föräldrar.

,,
70 /

70 % sa att de hade starka skuldkänslor
eller ångest på grund av separationen
och att de tyckte att det var svårt att
kommunicera med sina barn på distans.

Chen Yi är städerska på ett universitet i Nanjing, men jobbade
under många år vid det löpande bandet på en nudelfabrik medan
dottern var kvar hos morföräldrarna.
– Jag blir fortfarande berörd när jag tänker på det, säger hon
och kämpar mot tårarna.
Men jag hade inte möjlighet att skapa ett liv för henne här i
stan. Jag jobbade 12-timmarsskift i fabriken.
Det så kallade hukou-systemet gör det också svårt för
föräldrar att ta med sina barn eftersom det binder familjers
sociala förmåner till den ort där de initialt är skrivna.
-Där man är född har man rätt till gratis sjukvård, skola och
pension. Lämnar man hemorten så förlorar man den och måste
betala, förklarar Sanna Johnson som verkställande direktör på
CSR-centret.
– Detta diskuteras ständigt och regeringen är fullt medveten
om problemet. Det finns en långsam men försiktig förståelse för
att lagar måste ändras, men det tar tid att göra förändringar som
omfattar så många människor.
De cirka 61 miljoner barn som har lämnats av sina föräldrar är
extra utsatta på flera olika sätt.
– De presterar ofta sämre i skolan och löper större risk att
hamna i dåligt sällskap säger Sanna Johnson.
Chen Yis dotter hoppade av skolan i förtid. Traumat att bli
övergiven av sin mamma var för tungt att bära.
– Hon vädjade till mig att komma hem. När det inte gick
hoppade hon av högstadiet och kom till mig, berättar Chen Yi.
– När hon kom hit var det stor skillnad mellan henne och
andra barn. Hon hade sämre kläder, mindre fickpengar och
pratade en dialekt som de andra inte förstod. Det var svårt.

46 % sa att de någon gång hade lämnat ett
arbete för att kunna ta bättre hand om sina
barn. Endast 19 procent hade lämnat ett
jobb på grund av dåliga arbetsvillkor.

– Vad som har förvånat mig är också att de ofta inte vet var
närmaste bio eller t-banestation ligger. De lever ofta väldigt
isolerade. Jobbar och sover i anslutning till fabrikerna.
Sunshine erbjuder, med stöd av Rädda Barnens CSR-center,
utbildningar för både de unga och deras arbetsgivare. Dessa kan
handla om hälsa, psykologi, karriär och om hur man kan inte
greras. De ordnar också sociala aktiviteter för de unga arbetarna.
– Det som är så viktigt att förstå, säger Sanna Johnson, är att
företagen också tjänar på att ta hand om sina migrantarbetare,
både de unga och de som är föräldrar. Det finns en affärsnytta!
Det har blivit allt svårare att rekrytera och behålla arbetskraft.
– Tar man hand om sina anställda, tar reda på deras behov och
gör vad man kan för att möta dem så är det större chans att de
stannar.
– Det kan handla om sådant som att erbjuda föräldrautbild
ningar, flexibla arbetstider, bostadssubventioner. . .
Hon har märkt av en ökad medvetenhet och en allt större vilja
hos företagen att svara på de utmaningar som möter migrerande
föräldrar.
När de startade verksamheten för fem år sedan var det främst
svenska företag i Kina som ville ha hjälp kring barnrättsfrågor.
Nu har de även utbildat 17 statsägda, kinesiska företag i barn
rättsprinciperna.
– Saker rör sig fort här. Ingenting är omöjligt!
Det är tydligt att en förändring är på gång. För Chen Yi har
den redan kommit. Hennes dotter har läst in sina betyg och
jobbar nu på en reklambyrå.
Även makarna Zheng drömmer om en bättre framtid.
– Det var ett svårt val att lämna barnen, men det har givit
oss möjlighet att betala för att de ska kunna gå på universitet.
Drömmen är att de ska få bättre jobb än vad vi har haft! *

B

land migrantarbetarna finns också en stor
grupp unga mellan 16 och 20 år som lämnat
sina åldrande föräldrar på landsbygden. För
dem ser utmaningarna delvis annorlunda ut.
– Många uttrycker att det är svårt att komma
till en främmande plats, att de känner sig utan
för i sitt nya lokalsamhälle, säger Gong Shu
Ying, socialarbetare på Sunshine Community
Youth Affairs Centre i Shanghai. Hon och hennes kollegor har
under ledning av Rädda Barnens CSR-center försökt att förstå de
utmaningar som möter de unga migrantarbetarna.
– De är osäkra på hur de ska klä sig, uppföra sig, kommunicera
med chefen. De känner stress för hyran, vet inte vart de ska gå
om de behöver uppsöka läkare.
barn

,,
46 /

faKTA/Rädda Barnens Barnrättscenter
Centre for Child-Rights and Corporate Social Responsibility,
CCRCSR, öppnade 2009 i Peking på Rädda Barnens initiativ. Det
drivs i dag som ett självständigt företag som säljer kunskaper om
barn- och ungdomsfrågor till företag. Det handlar till exempel om
analyser av hur företagen kan stärka sitt sociala ansvarstagande
med fokus på barn, utbildningar för de anställda, om nätverks
skapande eller studier och kartläggningar. Bland centrets kunder
finns till exempel HM, IKEA, Clas Ohlson, Disney och HP,
samt en rad kinesiska statsägda företag.
Läs mer på: www.ccrcsr.com
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Skönhetssko

lan i Kolkata

Munmun Mandal (till höger)
har tidigare arbetat
som städhjälp

Kajal Chetri, 15

Barn som jobbar på gatan, på bordeller, som
hushållerskor. . . Det är ett vanligt fenomen i
världens växande städer. I Kolkata har unga
utsatta flickor fått en ny chans.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONAS GRATZER

H

owrah station i skymningstimmen. En
familj har slagit sig ner på marken i det
osannolika myllret av människor. Korgar
balanseras på huvuden. Kärror dras av
seniga kroppar. Barn med ögon som har
sett för mycket sträcker ut sina händer.
Glimrande saris. Säckväv. Välstrukna
IT-konsulter skyndar förbi för att hinna

där jobben finns.
Många barn som flyttar till städerna, ensamma eller med sina
familjer, hamnar i okvalificerade, utsatta arbeten. Unga flickor
rekryteras ofta till bordeller eller som hushållerskor.
– De saknar kunskaper och kompetens som skulle kunna ge
dem valmöjligheter.
Enligt en ny studie finns det just nu 50 000 barn som jobbar
som hushållsarbetare bara i Kolkata. Bristen på insyn i arbets
givarnas hem gör dem extra sårbara. Bakom hemmets fyra
väggar kan vad som helst hända; våld och sexuella övergrepp,
oreglerad arbetstid liksom diskrimnering av olika slag.
För sex år sedan startade indiska Rädda Barnen i Kolkata därför
projeket »New Horizons« för att ge de unga flickorna alternativ.
– Vi började med att kartlägga marknaden, berättar Urmi
Ray. Vilka kompetenser var efterfrågade? Var fanns jobben? Vi

med sina tåg.
– Många dagpendlar hit från förorterna för att jobba på något
av stadens stora callcenters. Andra slår sig ner, berättar Urmi
Ray, programkoordinator på Rädda Barnen i Kolkata.
Kolkata är nu Indiens tredje största stad. Runt stationen,
liksom i stadens norra och södra delar växer oauktoriserade
slumområden fram i närheten av de mer välbärgade kvarteren

barn
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Tusentals människor passerar
Howrah station i Kolkata varje dag.

Urmi Ray, Rädda Barnen

tog också reda på vad flickor i vår målgrupp helst skulle vilja
jobba med.
Så växte idén fram att erbjuda dem utbildning till kosmeto
loger och frisörer.
– Idén är att flickorna ska få en yrkesutbildning som ger dem
självförtroende och kapacitet att göra egna, informerade val.
En utbildning som också gör det möjligt för dem att få en trygg
anställning och inkomst.
Hittills har 750 flickor fått träning och anställning. Första
steget i programmet är att identifiera potentiella deltagare. De
nås och bjuds in till information via de ungdomsklubbar som
finns i praktiskt taget alla stadens områden. De som är intress
erade får sedan delta i en grundutbildning där deras motivation
undersöks och många gånger stärks. Här får de lära sig om att
sätta egna mål, om arbetsmarknaden och om sina rättigheter.
Under en träningssession i en förskola i utkanten av det
välbärgade området Salt Lake möter vi Munmun Mandal, en
18-åring med sorgsna ögon, finmejslat ansikte och den karak
täristiska röda markering i pannans hårfäste som visar att hon
är gift. Hon har arbetat som städhjälp tillsammans med sin
mormor sedan hon var nio år.
– Jag tycker att den här träningen är väldigt intressant, säger
hon. Den här möjligheten är helt ny för mig.
– Ledaren sa att man »ska lyssna till sitt hjärta« till »vad man
själv känner för«. Det tyckte jag mycket om. Så har aldrig någon
sagt till mig förut.
Hon har redan fått lite självförtroende. Nu vill hon sätta ett mål.
– Jag skulle vilja delta i träningen för att bli kosmetolog.
Några kvarter bort på Kris Beauty Parlour pågår en tema
tisk klass i hårfärgning. Ett 10-tal flickor i 15-18-årsåldern
som tagit steget vidare och deltar i yrkesutbildningen övar
på varandra. Förtjusta skratt varvas med koncentrerad
barn

uppmärksamhet när en av salongens ägare Sudipta Day
instruerar gruppen.
– Att jobba med de här tjejerna är en utmaning, säger hon.
Eftersom de inte har någon utbildning så måste jag förenkla
väldigt mycket, till exempel när det gäller att gå in på detaljer om
ett schampos kemiska konstruktion.
– Men det är fantastiskt att jobba med dem. De kommer från
en enklare bakgrund, har många problem och här kan vi ge dem
möjlighet att skapa något för sig själva. Det är extremt tillfreds
ställande.

K

ajal Chetri, 15, får demonstrera för de
övriga i gruppen hur man sätter i hårfärg.
Tidigare jobbade hon som hushållerska.
– Då var jag tvungen att städa och diska
andras disk. Jag tyckte inte alls om det,
säger hon.
– Det här är värdigare. Nu kan jag jobba
med att göra människor vackra, utvecklas
i jobbet och jag tjänar dubbelt så mycket. Det här är vad jag vill
göra i framtiden!
Alla flickor i gruppen som jag pratar med berättar om jobb
som hembiträden eller inom textilindustrin. De berättar också
om sjuka föräldrar, alkoholmissbruk och avslutad skolgång. Om
ansvar för familjen och tidigare känslor av hopplöshet när det
gällt egna möjligheter.
En stor utmaning i projektet är att motivera flickornas famil
jer, och inte minst arbetsgivarna när unga jobbar som hushåll
erskor.
– De ska ju vara beredda att släppa dem om de ska kunna delta
i yrkesutbildningen, säger Urmi Ray! Då gäller det att få arbets
givarna att se de långsiktiga vinsterna.
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»Ledaren sa att man
ska lyssna till sitt hjärta
och vad man själv känner för.
Det tyckte jag mycket om.
Så har aldrig någon
sagt till mig förut.«
- Munmun Mandal, 18

Sukhi Mondal har jobbat som
hembiträde för Kumar Moitra
sedan hon var åtta år.

K

umar Moitra, 85, är pensionerad revisor inom
statlig förvaltning och en av de »positiva arbets
givare« som man har arbetat med. Han har
en ung flicka, Sukhi Mondal, 16, anställd och
boende i sitt hem.
– Hon var bara åtta år när hon kom till oss,
minns han när vi ses i familjens hem. Det var en
utmaning att ta emot en så liten flicka!
-Vi kände till hennes familj som var mycket fattig och bodde
på landet. Vi ville hjälpa till genom att ta emot Sukhi. Här var
hon säkrare. Hon blev som en ny familjemedlem.
Liksom i många andra fall fanns en god ambition att hjälpa
samtidigt som det också fanns ett villkor. Flickan skulle också
hjälpa hjälparen.
– Min fru utbildade henne i allt hushållsarbete, hur man lagar
mat, tvättar, städar. Hur man serverar och uppträder, berättar
Kumar Moitra.
Medan vi pratar serverar Sukhi te och snacks med van hand.
Sedan frun i huset dog bor hon ensam här med den gamle
mannen. Området är övre medelklass, nära golfbanan. Hon har
ett stort, fint eget rum.
Jag undrar hur det var att flytta hit, att lämna sin mamma och
sin pappa, när hon bara var åtta år gammal.
– Jag saknade mina föräldrar ibland, men frun i huset fick mig
att förstå att jag var säkrare här, säger hon med ett blygt leende.
Av de 200 kronor Sukhi Mondal tjänar per månad har hon
alltid skickat hem det mesta till familjen på landsbygden.
Varför gick hon aldrig i skolan?
– Hon hade inget födelseintyg, så det var svårt att skriva in
henne, säger Kumar Moitra, som Sukhi kallar för »morfar«.
Hon sätter sig på armstödet till hans stol och säger snabbt att
han verkligen har försökt lära henne läsa – men att hon aldrig
barn

klarade det.
– Jag kände mig dålig som inte kunde, säger hon. Det var allt
jag tänkte på.
När så indiska Rädda Barnen sökte upp familjen för ett
år sedan och informerade om möjligheten att utbilda sig till
kosmetolog så tyckte Kumar Moitra att det var en bra idé.
– Jag uppmuntrade Sukhi att gå. Jag ville att hon skulle bli
självständig , hon kan ju fortfarande hjälpa mig med lite te och
frukost.
– Hon har redan blivit mycket mer sofistikerad och fått bättre
självkänsla. Hon var mycket blyg och tillbakadragen förut.
Nu jobbar Sukhi Mondal heltid på en skönhetssalong några
kvarter bort och stortrivs med det.
Hon bor kvar hos Kumar Moitra och hjälper honom i hemmet
morgnar och kvällar.
– Jag har fått en egen karriär, konstaterar hon. Och många
av de TV-kändisar som kommer till salongen för manikyr och
pedikyr frågar efter just mig!
– Jag visste inte förut att det fanns såna här möjligheter. Jag
tänkte aldrig på mig själv på det viset. *

FAKTA/Barnarbete i Indien

· Indien är det land som uppskattas ha flest barnarbetare i
världen
· Den utbredda fattigdomen är den främsta orsaken
· Exakt hur många barn som arbetar är svårt att beräkna
eftersom många jobbar inofficiellt på gatan och i hemmen,
men enligt uppskattningar handlar det om mer än 12 miljoner
barn i åldrarna 5-14 år som arbetar.
· Barn utnyttjas ofta i riskfyllda arbeten, till exempel som
tjänstefolk, bärare, textil- och byggarbetare, mekaniker och
inom jordbruket.
24
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När indiska Rädda Barnen
sökte upp familjen för ett
år sedan och informerade
om möjligheten att utbilda
sig till kosmetolog så tyckte
Kumar Moitra att det var
en bra idé.
-Jag uppmuntrade Sukhi att
gå. Jag ville att hon skulle bli
självständig.

Extremvädret
driver människor
från sina hem
Skyfall, cykloner och stigande vattennivåer tvingar
befolkningen i floddeltat Sundarbans att lämna sina hem.
Rädda Barnen i Indien jobbar för att de ska kunna stanna.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONAS GRATZER

S

undarbans, floddeltat
mellan indiska Västbenga
len och Bangladesh, är ett
av de områden i världen
som är hårdast drabbat
av den pågående klimat
förändringen.
På ytan – ett paradis.
Självlysande gröna risodlingar, lummiga
mangroveträsk och ett nät av silverblanka
vattendrag.
– Redan på 1920-talet kom britterna hit
för att odla det vackra och bördiga landet,
berättar Jatin Mondar, som är program
ansvarig för Rädda Barnen i Västbengalen.
Nu bor 4,5 miljoner människor på 54
av de 102 öarna i området och de har
allt svårare att överleva. Extrema skyfall,
cykloner och översvämningar orsakar
stora problem.

Saltvattnet tränger ner i marken och
förstör grödor och dricksvatten.
– Och innan människor har hunnit
hämta sig från en cyklon eller översväm
ning kommer nästa katastrof.
Ett annat problem är jorderosionen. De
utbredda mangroveträsk som är så vitala
och karaktäristiska för området har stegvis
huggits ner för att människor har behövt
ved och virke till eld och byggen och för att
de har velat skapa mer odlingsbar mark.
– Vad de inte har förstått är att
mangroveplantorna binder jorden, som nu
spolas ut, säger Jatin Mondar.
Fyra öar i området har försvunnit under
de senaste 30 åren. Många andra ligger
nu under havsytan under högvatten
perioderna och skyddas av konstgjorda,
provisoriska flodvallar.
– Livet är väldigt hårt för människor här,
barn
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konstaterar Jatin Mondar.
– Fisket och jordbruket är deras enda
inkomstkälla. När skörden blir förstörd har
de ingen annan möjlighet än att migrera
till staden där de ofta hamnar i okvalifi
cerade, utsatta arbeten.
Mer än hälften av de boende i Sundar
bans lever under fattigdomsgränsen. 80
procent bor i lerhyddor, en av fyra vuxna
kan inte läsa. Bara 30 procent har tillgång
till elektricitet och inte ens hälften har
någon form av toalett.
– Hälsan är också dålig, framförallt
bland kvinnor och barn, konstaterar Jatin
Mondar.
En av fyra kvinnor är underviktig, 64
procent lider av blodbrist. Ett av tio barn
är akut undernärt, oftast flickor eftersom
de står längst ner i hierarkin. Dåligt vatten
ger många barn diarrésjukdomar.

Barnen i Sundarbans
har fått lära sig att mäta
vattnets kvalitet.

På det lokala sjukhuset
vårdas många barn för
undernäring.

Lång kö i väntan på
subventionerat ris.

Jordbruk och fiske är de
främsta inkomstkällorna.

Handtvätt har stor
betydelse för hälsan.

»»

I

Tillgången till rent vatten gör att vi har
mindre magont och diarré «

ndiska Rädda Barnen har
arbetat i området sedan 2004
tillsammans med lokala part
ners. Målet är att bygga upp den
lokala kapaciteten i frågan om
miljö och hälsa.
Projektet fokuserar på att
inrätta hållbara modeller till
exempel för hygien och rent vatten.
I byn Dhakin Shivpur visar några av
invånarna stolt upp ett lokalt litet vatten
reningsverk som de har fått hjälp att
bygga och nu sköter själva.
– Tillgången till rent vatten gör att vi
har mindre magont och diarré, konsta
terar en av dem.
De berättar att de tidigare kokade vatt
net – men bara ibland.
– För veden vi eldar med för att värma
vattnet kostar så mycket, särskilt under
regnsäsongen, säger en av dem.
– Dessutom är det för ont om tid för att
hålla på att koka vatten när hela familjen
måste jobba.
I lokala skolor har barn utbildats för att
undersöka det naturliga vattnets kvalitet.
I Radahakrishna Nagar-skolan går

1400 högstadieelever. Utanför har de fått
hjälp att bygga en reservoar för regn
vatten. Diswar Giri, 17, visar hur han
och de andra eleverna har lärt sig att ta
vattenprover. Koncentrerat droppar han
10 droppar ph-lösning i ett litet rör med
vatten, blandar och studerar färgen som
uppstår. Det blir grönt vilket indikerar att
vattnet är drickbart.
– Bristen på rent vatten har varit ett
stort problem för oss barn här i området,
säger han.
– Ofta skickas vi för att hämta vatten
flera kilometer bort. Då missar vi skolan
och det är stor risk att bli biten av ormar.
Särskilt under regnperioden då det är
mycket gyttja.
– Men nu när vi har reservoaren är det
mycket bättre.
Han och de andra eleverna har också
fått lära sig hur viktigt det är att tvätta
händerna före maten och efter att man
har varit på toaletten – något som inte är
så vanligt här, men väl så viktigt för att
undvika spridning av olika sjukdomar.
– Jag har berättat för de andra i byn och
eftersom jag är en skolpojke så lyssnar de
barn
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på mig, berättar Diswar Giri.
En annan central del av Rädda Barnens
arbete har varit att säkra människors
fortsatta möjlighet till försörjning. Det har
man dels gjort genom att lära ut alternativa
odlingsmetoder och dels genom att bidra
till minskad jorderosion så att inte allt mer
av landet ska försvinna. Man har byggt
fållor av bambu längs med flodbankerna,
som hindrar sand från att spolas ut.
– Sedan har vi, tillsammans med
lokala kvinnogrupper, planterat 325 000
mangroves, säger Jatin Mondar och visar
stolt upp resultatet när vi färdas med båt
längs floden.
De späda plantornas blad rör sig försiktigt,
som en vinkning till oss, i den fuktiga brisen
från Bengaliska viken, samtidigt som deras
kraftiga rötter binder jorden.
Kvinnorna som lärt sig föda upp och
sätta plantorna har också fått en ny
inkomstkälla. Allt fler byar ser värdet av
odlingarna och gör beställningar.
– De ser att det här är ett sätt att stoppa
jorderosionen, ett hållbart sätt att säkra
deras land och försörjning, säger Jatin
Mondar. *

barn
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Sårbarheter

· Allt tätare extrema väderväxlingar.
· Den stigande havsnivåns effekt på låglänta
länder. Fyra öar i Sundarbans har helt försvunnit
under de senaste 30 åren.
· Havssaltet tränger ner i jorden och påverkar
grödor och dricksvatten.
· Effekten på fiske och jordbruk påverkar den
fattiga befolkningens hälsa och försörjning.

Konsekvenser

· Folk tvingas migrera då de inte längre kan försör
ja sig på jordbruket.
· Den ökade salthalten i jorden, tillsammans med
de regelbundna skyfallen och översvämningarna,
påverkar grödorna

Åtgärder

Indiska Rädda Barnen med partners har:
· Utvecklat klimattåliga jordbruksalternativ
· Satt 325 000 mangroveplantor längs med
flodbankerna
· Byggt bambufållor som hindrar att sanden på
flodbankerna spolas ut.
· Barn har fått lära sig att övervaka vattnets kvalitet
· Byggt reningsverk för ytvatten liksom för
grundvatten
· Lärt befolkningen att samla regnvatten
· Byggt upphöjda mulltoaletter
· Utbildat i hygien och handtvätt
· Genomfört katastrofförebyggande träning
barn
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Den indiska filmen Gattu i regi av Rajan Khosa
handlar om en nioårig föräldralös pojke som
älskar drakflygnig. Drakar är mycket roligare
än arbetet hos farbrodern och Gattu smiter
iväg till skolan som har byns högsta tak. Där
låtsas han vara elev, trots att han varken kan
läsa eller skriva – allt för att kunna ta sig upp
på taket och flyga sin drake. Filmen handlar
om barn i fattigdom men är ändå en glad, rolig
och äventyrlig barnfilm. Gattu har vunnit
utmärkelser på internationella filmfestivaler
och under hösten visas filmen i flera städer
samt i skolor över hela landet.

KULTUR
Klassiskt för
bebisar
Bebisar och deras
föräldrar är välkomna
på Bäbiskonsert på
Norrlandsoperan i
Umeå. Bland rytm-ägg,
kuddar och dans bjuds
publiken på ett program
av kända rörelsesånger,
barnvisor och klassiska
stycken. Hösten 2012
ordnade Norrlands
operan för första
gången konsert för
barn i åldrarna 0-1 år.
Det blev stor publik
succé med fem utsålda
föreställningar - och
många glada bebisar.

Simulerad
diktatur
Hur är det att leva i
en diktatur? I Utbild
ningsradions TV-serie
»Diktatorn«, som
även sänds på UR:s
Youtubekanal, har åtta
unga frivilliga personer
valt att leva i ett dikta
toriskt samhälle med
strikta regler och stora
begränsningar under
åtta dygn. Miljön är
instängd, fönstren
övertäckta och glädje
ämnena få. Diktatorn
bestämmer men
reglerna är inte alltid
tydliga. Vad som krävs
för att vinna är inte
uttalat. Och plötsligt
försvinner deltagare.
Syftet med serien är att
väcka känslor och skapa
diskussion om diktatur
och demokrati - och om
den egna rollen och det
egna ansvaret.

Tävlar i retorik
Retorikmatchen sänds
i Barnkanalen och är
en lekfull tävling som
utgår från alla barns
rätt att lära sig att
våga tala för sin sak
och att bli lyssnade på.
Sjätteklassare från hela
landet deltar. Lagen
tävlar bland annat i
vilka som är bäst på
att hålla engagerande
förändringstal och
att agera talskrivare
till kända. Program
ledare är musikern och
barnprogramprofilen
Nassim Al Fakir.

barn

34

nr4.2014

Retoriklek på
dagis
Att lösa konflikter och
vänta på sin tur är
inte det allra lättaste
för alla förskolebarn.
I boken Retoriklek för
förskolebarn vill författ
aren Gunlög Åkerstedt
Lindell ge förskolepeda
gogerna både teoretisk
kunskap och praktiska
tips på hur de kan
hjälpa barnen. Fokus
är lagt på att utveckla
barns språk, lära dem
att argumentera, lösa
konflikter, träna samar
bete och turtagning.
Allt med leken som
hjälp. Till boken hör en
lärarwebb med filmer
och tips. Gunlög Åker
stedt Lindell är utbildad
i konfliktbearbetning,
ledarskapsutveckling
och barns språk
utveckling. Boken ges ut
av Natur&Kultur.

Anna Freuds
garderob
När Anna Freud var liten
beundrade hon sin far
Sigmund. Som vuxen
blev hon banbrytande
inom barnpsykoanaly
sen och hon anses ligga
bakom den moderna
synen på barn. Nu har
hennes liv blivit teater i
pjäsen I Annas garderob,
skriven av dramatikern
och psykolanalytikern
Ann-Sofie Bárány.
Föreställningen är regi
sserad av Suzanne Osten
och spelas fram till i
december på Göteborgs
stadsteater.

Foto Peter öhgren (Klassiskt för bebisar), karin klfredsson/ur (tävlar i retorik), ola kjelbye (anna freuds garderob)

foto biografcentralen

Drömmar
om drakar

KULTUR
PROFILEN
–Att så många barnfamiljer väljer att bo i stor
städer kan vara bra, bara man samtidigt låter barn
få uppleva natur. Att cykla på grusvägar, pröva
sina vingar på egen hand.
Konstnären Tor Svae månar om barnen, särskilt
när han skapar lekparker med både natur och
äventyr.
Den senaste i raden är det nya båtvarvet vid
Danvikstullsklippan i Stockholm. Här i Anders
Franzéns park har han byggt ett äkta varv i barn
storlek.
Varvet är en hyllning till gamla industriområdet
Lugnet och en protest mot de kliniska miljöer
som ofta skapas när stadsområden renoveras och
gentrifieras.
Det ursprungliga varvet som låg här var en del
av det som skapade liv och spänning. Något som
skavde och något som Tor Svae vill återskapa.
Ingen vägg, tak eller trappa är rät. Vattenpass
är förbjudet, »annars får inte byggnaderna liv«.
Konstnärens hus har vuxit fram med det bryt
ningsfel hans ögon har.
Parken är full av besökare då vi är på besök.
Både vuxna och barn styr trälotsen Hildur, mekar
med riktiga verktyg i verkstan eller klättrar upp
för sneda gångar för att nå vattenhjulet i backens
topp. De vuxna ler förnöjsamt, flera barn ger Tor
tummen upp.
–Endast av barn får man höra sanningen. De
säger direkt om de gillar något eller inte.
Att det ska vara äkta natur runt parken är
avgörande.
–Det är livsviktigt att barn ska kunna klättra
upp på en sten – och trilla ner. Du kan inte klara
dig i livet utan att veta konsekvenserna av vad
som händer om du inte testar gränserna.
Ingen vill att barn skadar sig, »allra minst jag«
bedyrar Tor, men det finns ändå en gräns för hur
mycket bomull vi kan stoppa kring våra barn
menar han och ger ett exempel utifrån regelverket
för lekparker.
–»Ohyvlat virke kan vi inte ha, då får de stickor
i fingrarna.« Det fick jag höra av en lekparks
inspektör. Men ska man tänka så då får man ju
hyvla av hela naturen!
text och foto anders frelin

Krympande
utrymme för barn

När städerna i Sverige växer minskar det fysiska utrymmet för
barn. Landskapsarkitekter, stadsplanerare och forskare slår larm.
Konkurrensen om marken hotar barnens utveckling.

S

TEXT LASSE GRANESTRAND FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT

veriges större städer växer
så att det knakar.
Om 25 år ska
Stockholmsregionen
rymma ytterligare en
miljon människor. I Skåne
handlar det om nästan en
halv miljon och i Västra
Götaland om nära 400 000 nya invånare.
Politikerna skruvar ständigt upp
löftena om ett ökat bostadsbyggande. Det
är landskapsarkitekter och stadsplanerare
som ska väga ihop krav som står emot
varandra.
Tre av dem fick nog i somras och skrev
en debattartikel i Svenska Dagbladet.
De beskrev hur kravet att snabbt få
fram bostäder skapat områden med
alldeles för små allmänna parkytor.
Ingen planerar längre ett Humlegården
eller Vasaparken. Förskolor inrättas

i bostadshusens bottenvåningar och
förses med så kallade utsläppsgårdar.
Där kan ytan per barn vara nere på tre,
fyra kvadratmeter och ännu mindre. De
skriver att området Årstadal i Stockholm
har en bebyggelse 2,5 gånger tätare än i
Stockholms innerstad.
»Barn får mindre ytor än vad vi har
i den äldre stenstaden«, konstaterar
landskapsarkitekterna som jobbar på en
av Sveriges största arkitektbyråer. Med
hänvisning till barnens hälsa uppmanar
de politikerna att bättre ta sitt ansvar
för uppväxtvillkoren i den trendigt täta
staden.
De tre landskapsarkitekterna vill
inte ställa upp på en intervju, »det är en
komplicerad och känslig fråga gentemot
våra uppdragsgivare«.
Det gör istället Britt Berntsson. Hon är
också landskapsarkitekt och kan handfast
barn
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beskriva hur krocken ser ut mellan barns
behov och kravet att snabbt få fram
många nya bostäder.
Britt Berntsson jobbar på Stockholms
stads exploateringskontor, bland annat
med det nya området Årstaberg/Årstadal.
En attraktiv markbit nära innerstaden
där mer än 14 000 personer ska bo på en
yta av 60 hektar. En av förskolorna har en
utomhusyta på 1,8 kvadratmeter per barn.
– Politikerna plussar hela tiden på
antalet bostäder, säger Britt Berntsson.
I Stockholm har vi sett hur siffrorna på
några år ökat från 20 000 till 140 000 nya
bostäder som ska vara klara år 2030. Dit
är det bara sexton år.
Britt Berntsson berättar om Årstadal/
Årstaberg. Hälften av bostäderna är redan
klara. Området får arton förskolor med
mycket små gårdar.
– Förskolorna använder i stället de

Miljöpsykologen Maria
Nordström forskar i barn 
och ungas uppväxtmiljöer
i den stora täta staden.

Hur har urbaniseringen och den allt tätare
stadsbebyggelsen påverkat barnen?
– Det beror på hur politikerna och stadsplanerarna har
bevakat barns intressen. Men generellt kan man säga
att den allt tätare stadsbebyggelsen leder till att barn får
mindre plats att röra sig på utomhus. Det skapar stress.
Barn behöver plats, mycket plats, att springa och leka på.

1

Det finns inga statliga normer för hur stor utomhusyta varje
barn ska ha i skola och förskola. Vissa kommuner, till exempel
Malmö, har tagit fram egna regler och rekommenderar 30
kvadratmeter per barn. Det är på gång att Stockholm stad ska
ansluta sig till samma rekommendation.
Statliga Boverket har ett regeringsuppdrag att till den 27
februari nästa år ta fram en vägledning för barn och ungas
utemiljö. Om den kommer att innehålla några rekommenda
tioner eller tvingande normer är fortfarande en öppen fråga.

Varför är det viktigt?
– Av många anledningar. Barn måste röra på sig för
att hålla sig friska och inte drabbas av fetma längre fram.
Hur vi rör på oss när vi är små påverkar också hur vi rör oss
senare i livet.

2

3

Vad finns det för platser för barn i städerna i dag?
– Det finns idag inga bestämmelser om hur mycket
plats som ska finnas för barn utomhus. Det är inte ens ett
krav att friskolorna ska ha skolgårdar. I vissa städer tas
väldigt lite hänsyn till barns behov. Andra satsar. Malmö
har anlagt stora temalekplatser över hela staden och invest
erat i fina lekplatser i socialt utsatta miljöer. Det är parker
som både är säkra och stimulerande för barnen.

Cecilia Boldemann är docent i folkhälso
vetenskap vid Karolinska institutet och har i
många år forskat kring utemiljöns effekter på
barn.
– Stora omväxlande ytor är nödvändiga för
barns utveckling, ja för själva benstommen.
De behöver hoppa, skutta och balansera.
Minst tretusen kvadratmeter per förskola ger
utrymme att springa på och få upp farten. Om det inte går kan
man kompensera med en miljö med mycket nivåskillnader,
yvig vegetation, framkomlighet och trånga passager.
Cecilia Boldemann menar att barnens behov hamnat i
skuggan när städerna förtätas. Baserat på egen och andras
forskning är hon oroad.
– Vår biologi kräver ytor. Utan utrymme läggs grunden för
diabetes, förhöjt blodtryck, övervikt och depressioner. Barn
perspektivet har slagit rot i sjukvården men ligger efter i
stadsplaneringen! *

Vad är en barnvänlig miljö?
– Det är en säker och ljus plats där det finns mycket
utrymme, men också en plats där barn är trygga och har nära
till skola, förskola och kompisar så att de kan röra sig mellan
de platserna på egen hand. Ofta upplevs stadsmiljön av
föräldrarna som farlig vilket gör att barn inte får gå ute själva
och därmed begränsas deras rörelsefrihet.

4

Vad får det för konsekvenser för barnen att de inte kan
gå ut själva?
– De blir beroende av vuxna och får inte lära sig att klara
sig själva. Det gör att de blir mindre självständiga. Det i sin
tur påverkar deras självförtroende.

5

FAKTA
Sverige är det land inom EU där storstäderna procentuellt
sett växer mest. Mer än var femte svensk lever i dag i en
storstad. Mest växer Stockholm, Malmö och Umeå. En orsak
är den stora inflyttningen av utrikes födda. En tredjedel av
ökningen i Stockholm, Göteborg och Malmö beror på infly
ttning från utlandet. Andra orsaker till befolkningsökningen
är att människor lever längre och att fler barn föds. Och att
barnfamiljer mer än tidigare vill bo i städernas kärna.Samti
digt har många kommuner i Sverige en minskande befolkn
ing. Men en hel del ökar också, om än i en långsammare takt
än i storstadsområdena. Summan blir ändå att urbaniserin
gen, kontrasten mellan land och stad, accelererar. Bostads
bristen är massiv i storstadsregionerna och politikerna har
allt vidlyftigare planer på utbyggnad och förtätning. Barnen
kommer i kläm.
Cecilia Boldemann tycker att vuxna har blivit fega, att
säkerhetstänkandet gått för långt.
-Barn behöver utmaningar av den fysiska miljön. Skrubbsår
och en stukad fot är verkligen ingen tragedi. Men ögon och
huvud måste alltid skyddas.
barn

Du har också forskat i något som kallas »plats
tillhörighet« och hur det påverkar barn. Berätta!
– Platstillhörighet handlar om en upplevelse av att ”här
hör jag hemma”. När barn känner sig hemma någonstans
och blir bra bemötta där, då är de trygga och kan slappna av,
då mår de bra. Barn måste också få känna att det är fint runt
omkring dem och att de kan vara stolta över sitt hem. Den
känslan är jätteviktig för att barn ska kunna utvecklas på ett
bra sätt.

6

Hur skulle din egen drömstad för barn se ut?
– Det är en stad där det finns vuxna som tänker
på barnen och ser till att de får sina behov tillgodosedda i
stadsplaneringen och förvaltningen. Vuxna som vill att barn
ska få finnas och synas i staden, och ser ett värde i att leva
tillsammans med barn. Det är drömstaden.

7

Text Pernilla Ahlsén
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HALLÅ!

allmänna parker som finns. Men de är för små och slitaget blir
mycket stort.
Britt Berntsson och hennes kollegor försöker nu att kompen
sera för områdets brister. Ett otillgängligt bergsområde i mitten
av stadsdelen får trappor och hissar så att det kan användas
även av små barn. De föreslår att ett planområde blir park istäl
let för bostäder. I början av nästa år ska politikerna ta ställning
till om grönytorna kan få bli fler.
– Staden har börjat jobba på ett bättre sätt. Med strateger
som har överblick och fyller ut glappet mellan detalj- och
översiktsplaner. Det är nödvändigt när förväntningarna på vad
varje kvadratmeter mark ska ge är så stort.

barnpanelen

Är stan
en bra plats
för
barn?
Malmö har satsat mycket på att skapa

öppna miljöer för barn och unga.
– Vi är trygga här, säger David Basaran, Madeleine
Olsson Andersson, Shilan Pasho, och Jasin
Andersson, som alla går på Östra skolan och är
födda och uppvuxna i olika delar av staden.
TEXT OCH FOTO PERNILLA AHLSÉN

Är stan en bra plats för barn och unga?
David: Min första tanke är ja, varför
skulle den inte vara det? Men det beror
nog egentligen på hur stan är. Jag tror
att det kan vara jobbigt för barn att växa
upp i större städer, för barn påverkas
mycket av samhället. Om det är en farlig
stad med mycket kriminalitet så borde
föräldrarna flytta. Då är det bättre att
växa upp utanför stan. Så jag svarar nog
ändå nja på den frågan.
Madeleine: Jag måste också säga nja.
Det är nog väldigt olika beroende på
vilken del av stan man bor i. Det finns
alltid mer eller mindre trygga delar.
Shilan: Jag säger också nja, för det
kan nog vara olika i olika städer. Det som
är bra är att det är nära till allt och att det
finns mycket att göra.
Jasin: Jag håller med de andra. Om
man känner sig trygg så är det bara bra,
annars inte. Precis som de andra så tror
jag att stan har bra och dåliga delar.

Hur är det att bo i Malmö?
David: Det är bra, jag känner mig
trygg här. Jag tror att det finns en bild av
att Malmö är väldigt farligt och att det är
väldigt mycket kriminalitet. Men jag har
själv aldrig varit med om något dåligt.
Jag har aldrig blivit rånad eller så.
Madeleine: Jag trivs här. Det är nära
till allt och jag tycker om att man känner
igen de flesta. Åtminstone i sitt bostads
område.
Shilan: Jag håller med Madeleine om
att det är bra att det är nära till allt. Jag
tycker om att bo här.
Jasin: Jag känner mig också trygg här
i Malmö.
Är det en barnvänlig stad?
Shilan: Ja, det finns mycket att göra
för barn och unga. Det finns flera bra
fritidsgårdar. Där kan man spela pingis
eller spela spel. De har olika aktivi
teter varje gång som man kan göra
barn
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tillsammans. Det är bra för att man kan
lära känna andra nya människor.
Jasin: Ja, det finns mycket att se och
göra. För mindre barn finns det bra skol
gårdar och lekparker.
David: Ja, det är en barnvänlig stad,
för det finns många parker som barn kan
gå till.
Vad är det bästa med miljön här?
Shilan: Att det är nära till allt.
Madeleine: Jag tycker om att det är
nära till skogen och stranden, trots att
man bor mitt i stan.
David: Det är inte så trångt och
tätbefolkat, inte som i riktigt stora städer
som New York, där det är så fullt med
folk på gatorna att man knappt ser varan
dra. Där verkar det jobbigt att växa upp.
Vad är det sämsta?
Madeleine: Det är ganska mycket
skräp och stökigt på gatorna.

Trafik, bråk och stress är
baksidor av stadslivet tycker
David, Madeleine, Shilan
och Jasin. Men fördelarna
överväger. Framför allt att
det finns så mycket att
göra i stan.

Jasin: Det sämsta är att det finns en
del gäng som är bråkiga.
Vad tycker ni mest om att göra i stan?
Jasin: Jag gillar att bara hänga med
mina vänner. Vi brukar gå runt och
snacka och kanske käka något. När jag
var yngre hängde jag mycket i området
där jag växte upp, men nu rör jag mig
över hela stan.
Shilan: Jag tycker också om att vara
ute med mina vänner. Vi brukar gå ut
och shoppa och äta tillsammans.
Madeleine: Jag gillar att jogga med
mina vänner i olika parker. Dessutom
har min skola bra aktiviteter på efter
middagarna då vi går och simmar eller
spelar golf. Det tycker jag är roligt.
David: Jag går också runt mycket med
mina kompisar och kollar på olika saker.
Ibland äter vi något eller sätter oss i en
park. Det är kul.
Malmö har satsat mycket på utemiljöer
för barn och unga. Märker ni av det?
David: Ja, de har byggt olika tema
lekparker och anlagt gräsplaner dit man
kan gå och träna. Jag har inte använt mig
av dem själv men det är ändå bra att de
satsar på barn och unga.
Jasin: Ja, det märks att de satsar på
att barnen ska känna sig trygga. Det är
bra. Jag har använt mig av fotbollsplanen
vid Sorgenfri och den här vid skolan.
Finns det något som ni skulle vilja
förändra? Något som skulle göra stan
ännu bättre för unga?
Shilan: Nej, jag tycker att det är bra
som det är.
Jasin: Jag skulle önska att en del
bråkiga personer flyttade härifrån.
Annars är jag nöjd.
David: Nej, jag tycker att det är svårt
att komma på något som jag skulle vilja
förändra. Jag tycker att det är mest bra
här. Om man ska göra något för unga
så är det att satsa på bra skolor så att vi
får en bra framtid. Det behövs alltid mer
pengar till skolorna.
Jasin: De kanske borde bygga fler
lekland till små barn. För oss lite äldre
vore det bra om det fanns fler utegym.
Det finns ett bra vid Pildammsparken där
man kan träna styrketräning.
Finns det något som skulle vara bättre
med att bo i en mindre ort på landet?
David: Ja, det är nog lugnare där och
inte så stressigt. Människor är väldigt
stressade i stan.

Får ni röra er fritt för era föräldrar?
Shilan: Nej, det får jag inte. Jag är inte
rädd själv, men mina föräldrar är ganska
överbeskyddande och tror att det kan
hända farliga saker på kvällarna och i
vissa områden. Jag måste vara hemma
en viss tid och får inte vara ute själv på
kvällarna. Fram till årskurs 6 fick jag inte
gå ut utan att någon av mina eller en
kompis föräldrar var med.
David: Jag får gå vart jag vill, men
mina föräldrar är oroliga och vill att jag
ska vara hemma innan middagen, vid
fem - sex. De är rädda att det ska hända
något, att jag ska bli rånad.
Madeleine: Jag går inte ut så mycket.
Om jag är hemma hos en kompis så
ringer jag alltid och talar om när jag
kommer hem. Annars går jag mest ut för
att gå till träningen eller för att handla
något åt mamma. Jag är alltid hemma
senast vid femtiden, så mina föräldrar
behöver inte vara oroliga.
Jasin: Jag får gå vart som helst. Jag
har fått gå ut själv sedan jag var liten, men
när jag var yngre fick jag ju bara vara på
gården eller i området där jag bor.
Allt fler människor flyttar till städer.
Hur tänker ni kring det?
Madeleine: Det är nog inte så konstigt
och beror nog på att det finns mer jobb
i städerna. Om man vill starta ett eget
företag är det bra att bo i stan eftersom
det bor fler här, vilket betyder att man
får fler kunder.
Shilan: Jag tycker att det verkar bra
att fler flyttar till städerna. Då händer det
mer, så att det finns ännu fler saker att
göra för oss som bor här.
Hur vill ni bo i framtiden när ni blir
vuxna och kanske själva får familj?
Jasin: Jag vill nog egentligen bo
någon annanstans, i ett annat land. Det
spelar inte så stor roll om det är i eller
utanför en stad. Huvudsaken är att det är
lugnt och tryggt.
Shilan: Jag vill bo i stan. Jag gillar
som sagt att ha nära till allt så att man
kan göra fler grejer.
Madeleine: Jag vill bo i Malmö men
skulle nog vilja flytta närmare havet,
så att man kan jogga på stranden på
morgonen, som vid Turning Torso. Det
verkar vara ett tryggt och fint område.
David: Jag vill bo på ett lugnt och
säkert ställe. När jag tänker efter så
vill jag nog flytta ut ur stan när jag får
familj, så att det inte ska hända dem
något. Det är så mycket trafik här och
jag skulle inte vilja att de blev påkörda
eller rånade. *
barn
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Barnpanelen:

Shilan Pasho, 14
Bor i Sorgenfri, Malmö.

Jasin Anderson, 14
Bor i Värnhem, Malmö.

Madeleine Olsson Andersson, 14
Bor i Värnhem, Malmö.

David Basaran, 13
Bor i Kirseberg, Malmö.

barnrättskämpar
Rädda Barnens lokalförening i Ludvika/Smedjebacken
vet hur man påverkar makthavare. På bara ett par år
har föreningen blivit en tung aktör i lokalpolitiken.
– Allt vårt arbete utgår från Barnkonventionen,
berättar Eleonor Hedlund, ordförande.
text annika rydman foto Veronica Rigtorp, Annonsbladet Dalarna

innan årsmötes
göra, utan vi handlar
förhandlingarna
först. Det har gett oss
för fyra år sedan såg det
stark trovärdighet,
mörkt ut. Föreningens
säger hon.
sittande styrelse ville
Parallellt med alla
avgå och det var svårt
arrangemang bedriver
att hitta nya krafter som
föreningen ett aktivt
ville ta vid. Men när det
påverkansarbete mot
väl var dags för årsmöte,
makthavarna i Ludvika
fanns det personer på
och Smedjebacken.
plats som var beredda
– Vi är med där det
att väljas in.
händer. Är det exempel
– Vi som sitter i
vis nationaldagsfirande
styrelsen har olika åldrar
i Stadsparken så finns
och det är bra. Den enda
vi på plats med våra
nackdelen är att alla
jackor och pratar med
är yrkesverksamma så
både »vanligt folk« och
när vi ska ut i skolorna
politiker, berättar hon
I förgrunden: Yvonne Wallin, Stina Tallgren, Eleonor Hedlund.
och prata så måste vi ta
och fortsätter:
ledigt, säger Eleonor Hedlund.
– Även om politikerna kanske inte gör som vi tycker på en
Den nya styrelsen enades om att ordna kostnadsfria aktiviteter gång, så har vi i alla fall sått ett tankefrö.
på loven som exempelvis bio, teater, barnens sommardag och
Ett konkret resultat av det politiska påverkansarbetet är att
ponnyridning.
avgiften till kulturskolan sänkts från 400 kronor till 100 kronor.
– Vi har inriktat oss mot barnfattigdom. Men det är inget vi
Ett annat att skolorna inte längre får uppmana föräldrarna att
går ut med öppet när vi gör arrangemang, för inget barn ska
skicka med barnen fika och frukt till skolan.
behöva känna sig utpekat, alla barn är välkomna, säger Eleonor
– En utredning hade slagit fast att skolan var avgiftsfri, men
Hedlund.
när jag visade brevet från skolan som mitt barn hade med sig
Föreningen har öppnat ett skridskotek. Där går det att låna
hem för politikerna blev det tydligt att skolorna inte lever upp till
skridskor och skidor gratis i tre veckor. Skridskoteket är väldigt
den, säger hon.
populärt och det brukar vara kö varje måndagskväll när det är
Numera blir lokalföreningen i Ludvika/Smedjebacken till
öppet.
frågad med jämna mellanrum av politikerna i olika frågor som
– Vi har inte märkt upp utrustningen, så det syns inte att
rör barn. De har också blivit inbjudna till kommunfullmäktige för
grejerna är lånade, säger Eleonor Hedlund och fortsätter:
att prata.
– Skridskoteket är vårt sätt att visa att vi tycker det är fel att
– Politikerna lyssnar verkligen på oss, konstaterar Eleonor
saker som barnen måste göra i skolan kostar pengar. Skolan ska
Hedlund.
vara avgiftsfri.
Inför valet i höstas gjorde föreningen en egen enkät till
Lokalföreningen jobbar aktivt med sponsorer som är med och
politikerna om barnfattigdom. Dagen innan valet redovisades
finansierar olika arrangemang och de är duktiga på att mark
resultatet av enkäten för folk på stan.
nadsföra sina olika aktiviteter på Facebook. Även de lokala medi
– Nu när de nya förtroendevalda är på plats planerar vi ett
erna har i positiva ordalag och många gånger uppmärksammat
nytt rundabordssamtal för att följa upp barnfattigdomen, säger
vad den aktiva föreningen arbetar med.
Eleonor Hedlund. *
– Vi går aldrig ut innan och berättar om vad vi planerar att
barn
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Hipp hipp hurra!
I år fyller Barnkonventionen 25 år

D

text ANNIKA RYDMAN illustration pernilla stalfelt

en 20 novem
ber 1989 var en
historisk dag för
världens alla barn.
Då antog FN:s
generalförsamling
i New York konven
tionen om barnets
rättigheter. Sedan dess har 193 nationer
ratificerat, förbundit sig att följa, Barn
konventionen.
– Den har inneburit att barnrättsfrågor
kommit upp på den politiska agendan
och fått en ny dimension. De betraktas
inte längre som välgörenhetsfrågor, säger
Thomas Hammarberg som var general
sekreterare för Rädda Barnen 1986-1992.
Thomas Hammarberg var en av dem
som jobbade hårt för tillkomsten av
Barnkonventionen. Han pekar på att
FN:s konvention för barnets rättigheter

har inneburit lagförändringar i de flesta
länder som ratificerat den.
– Barnkonventionen har gett ökad
tyngd i diskussionerna kring barns rättig
heter, säger han.
Allt arbete som Rädda Barnen gör
utgår från Barnkonventionen.
– Den är ett otroligt bra verktyg, säger
Karin Fagerholm, jurist på Rädda Barnen.
Barnkonventionen är ett rättsligt
bindande dokument med bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn och
ungdomar upp till 18 år. Den slår fast
att alla barn och ungdomar har samma
rättigheter.
Det kan tyckas som en självklarhet,
men inte ens Sverige lyckas leva upp till
allt i Barnkonventionen – trots att en enig
Riksdag ratificerade den redan 1990.
Sverige har fått kritik av FN:s barnrätts
kommitté som granskar hur staterna
barn
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följer konventionen.
Kritiken har bland annat handlat om
att svenska barn fortfarande har för liten
kunskap om sina rättigheter och att det
finns brister i deras möjlighet till inflytande.
FN-kommittén är också orolig för de stora
kommunala skillnaderna och på hur asyl
sökande barn behandlas.
Rädda Barnen har i sin tilläggs
rapport till FN pekat på just de bristerna,
men även på de stora skillnader som finns
mellan hur mycket stöd kommunerna ger
till barn och unga som behöver hjälp.
– Det är ganska många grupper av barn
som inte får det som de har rätt till. Flyk
tingbarn är särskilt utsatta, speciellt de
som är ensamkommande. Samtidigt är det
fortfarande tillåtet för polisen att hämta de
barn som lever gömda för att utvisa dem
när de är på väg till och från skolan eller
för att få vård, säger Karin Fagerholm.

Andra barn som inte får sina behov
tillräckligt tillgodosedda är barn som har
bevittnat våld, barn som hamnar i kläm i
svåra vårdnadstvister och barn som lever
i ekonomisk utsatthet.
Marie Forsberg, verksamhetsutvecklare
på Rädda Barnen, säger att allt fler
kommuner och landsting visserligen
känner till Barnkonventionen, men att för
få lyckas omsätta kunskapen till praktisk
handling.
– Det behövs strukturer och ansvariga
personer för att lyckas och det saknas
oftast. Myndigheterna måste avsätta
resurser till det, säger hon.
Rädda Barnen kan inte tala om för
myndigheter hur de ska implementera
Barnkonventionen – alla ser ju olika ut
och måste utgå från sina förutsättningar.
– Men vi kan ge dem goda exempel på
där man har lyckats och det gör vi, berät
tar Marie Forsberg.
Sverige får också kritik av FN för att
Barnkonventionen inte har blivit lag –
något som Rädda barnen driver.
– Barnkonventionen har visserligen
gjort att flera av våra lagar har blivit
bättre ur ett barnrättsperspektiv, som
socialtjänstlagen, föräldrabalken och
utlänningslagen. Men det räcker inte,

säger Karin Fagerholm.
Trots att Sverige är bundet att följa
Barnkonventionen märks det inte alltid
på agerandet i domstolar, myndigheter,
kommuner och andra som har med barns
rättigheter att göra, anser Karin Fager
holm.
– Det finns en kunskapslucka på många
håll. Vi ser beslut där den ena parten
hänvisar till Barnkonventionen medan
beslutsfattaren säger att man inte behö
ver ta hänsyn till den eftersom den inte är
lag, säger hon och fortsätter:
– Beslutsfattare följer bara lagar. Det är
därför som FN:s konvention om barnets
rättigheter måste bli lag.
Förra året tillsatte den dåvarande
regeringen en utredning i frågan.
Utredningen ska analysera för- och nackdelar
med att göra Barnkonventionen till lag
samt ta reda på hur tillämpningen av
lagar och föreskrifter stämmer överens
med konventionen.
Thomas Hammarberg är en av expert
erna som är knuten till utredningen. Han
menar att konventionen måste avspeglas i
svensk lag – att det inte räcker med att bara
inlemma konventionen i lagboken.
– Jag tror det skulle uppstå tolknings
problem. Barnkonventionen är i långa
barn
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stycken en text av principer snarare än en
precis lagtext, säger han.
Det är viktigt att rättsväsendet får en
tydlig vägledning om hur de principerna
ska tolkas i de konkreta fallen, menar han.
– Därför är det nu viktigt att gå
igenom varje artikel i Barnkonventionen
och precisera tolkningarna i linje med
FN-kommitténs kommentarer. Det bör
resultera i ytterligare kompletteringar
till redan existerande lagtexter, säger
Thomas Hammarberg.
I Norge blev Barnkonventionen lag
2003. Enligt forskaren Julia KöhlerOlsen vid Högskolan i Oslo och Akershus
har det fungerat bra.
– Juristerna har inte haft något annat
val än att använda sig av lagen. Vi har
inte upplevt några problem med att det
är en konventionstext – jurister är ju lärda
att tolka texter, säger hon och fortsätter:
– Lagen har fått en central ställning
i Norge men det betyder inte att rätts
ställningen för barn har blivit helt bra.
Det finns exempelvis domstolsfall där
utlänningslagen vunnit över asylsökande
barns rättigheter.
Den svenska utredningen blir klar den
30 juni nästa år. Rädda Barnen är med i
utredningens referensgrupp. *

Framsteg för barn sedan
Barnkonventionen
antogs

1979

blev Sverige det första landet i
världen att förbjuda barnaga. I
år blev Brasilien det 38:e landet.

1990

ratificerade Sverige Barnkon
ventionen. Hittills har 193 stater
ratificerat den.

1992
1993
2000

En tvärpolitisk barngrupp bildas
i Riksdagen.
Sverige får en Barnombudsman

FN antar ett tilläggsprotokoll
som ålägger staterna att vidta
åtgärder för att barn inte ska rekryteras till
väpnade styrkor.

2001

Barnforum i FN:s huvudkvarter i
New York. 404 delegater 8-18 år
gamla från hela världen samlas.

2002

FN håller barntoppmöte. För
första gången talar barn direkt i
FN:s generalförsamling.

2005
2011
2013
2014

Sveriges första Barnahus
öppnas.
Sverige beslutar att Barnkon
ventionen ska ingå i Läroplanen.
Papperslösa flyktingbarn får
rätt till vård och skola i Sverige.

Brottskadelagen ändras. Barn
som är brottsoffer kan ansöka
om ersättning fram till dess att de fyller 21 år.

fotnot
Samtliga illustrationer kommer ur boken
Alla Barns rätt, Norstedts förlag

Nästan alla politiska partier tycker
att Barnkonventionen ska bli lag.
Så här motiverar partierna sin
ståndpunkt:
Vänsterpartiet

»Barn som befinner sig i utsatta positioner, exempelvis vid vårdnads
tvister, i utredningar inom socialtjänsten och i asylprocesser, riskerar
särskilt att få sina rättigheter kränkta och att inte kunna göra sig hörda.
Därför vill vi att barnkonventionen blir svensk lag.«

Socialdemokraterna

»Barn i särskilt utsatta situationer får inte alltid sina rättigheter tillgodo
sedda och bemöts inte alltid med respekt för sina behov. Sverige har
hittills valt transformering - att nationell lagstiftning kontinuerligt
anpassas mot konventionen och det är viktigt att det arbetet fortsätter. Vi
vill att barnkonventionen ska bli lag. Det är en signal om den betydelse
regeringen lägger vid barnets rättigheter.«

Miljöpartiet

»Barn trakasseras och kränks i skolan och de kan vräkas från sina hem. Vi
anser att barn ska kunna vara målsäganden i brottmål och ha egna ombud
i vårdnadstvister. Med barnkonventionen i svensk lag kommer barns
rättigheter att stärkas.«

Kristdemokraterna

»Att barn inte alltid får komma till tals i asylprocessen eller få snabb till
gång till psykisk vård är exempel där barns rättigheter behöver stärkas. Vi
vill göra barnkonventionen till svensk lag för att stödja familjerna och för
att stärka skyddet mot våld, övergrepp och exploatering.«

Folkpartiet

»Barns rättigheter enligt barnkonventionen är oftast väl tillgodosedda i
dagens lagstiftning. Men det finns brister i tillämpningen, exempelvis i
migrationsärenden och i ärenden där barn placeras av den sociala barna
vården. Vi vill att barnkonvention ska bli lag, det skulle bidra till att barn
rättsperspektivet stärks.«

Centerpartiet

»Barns rättigheter kränks bland annat då de är brottsoffer, framförallt när
det gäller brott begångna hemma och en förälder kan hindra barnet från
att vittna. Barn måste få rätt till ett eget oberoende ombud. Vi vill utreda
hur barns rättigheter enligt barnkonventionen kan föras in i svensk lag så
att barns rättigheter stärks.«

Moderaterna

»Alla är skyldiga att motverka att barn på något sätt utsätts för
kränkningar. Vi har en mycket utbredd och långtgående barnrättspolitik i
Sverige och en inkorporering av lagen behöver inte per automatik inne
bära att barns rättigheter stärks. Alliansregeringen initierade en utredning
som ska klargöra för- och nackdelar med att göra barnkonventionen till
lag. Vi ser gärna att den nya regeringen inväntar utredningen innan man
går vidare.«

barn
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Unga
stadsutvecklare
Innan byggherrarna får sätta sina spadar
i jorden kallas de små experterna in för att
ge sin syn på saken. Tidskrävande? Javisst.
Värt det? Definitivt. Göteborg är staden
som lyssnar på sina unga.
TEXT AGNETA PERSSON FOTO MARIA STÉEN

K

olla på bilden.
Du ser nu fyra
högkvalificerade
stadsutvecklare,
specialrekryterade
av Göteborgs stad
för att komma
med expertråd
när ett större område ska bebyggas och
utvecklas. Deras meriter? Att de är barn.
Egentligen var de tretton ungdomar
som i somras fick det något udda sommar
jobbet, men alla kunde inte komma till
fotograferingen. Med uppdrag att under
söka några av de stadsdelar som är under
projektering under namnet Älvstaden och
sedan komma med åsikter, tips och förslag
på till exempel hur bra mötesplatser ser ut
och vad vattnet i älven kan användas till,
anställdes de i tre veckor av Göteborgs
stad. Hudallah Ahmad och James Ankar
lund var två av dem.
– Det var jättekul, just för att det var
annorlunda, säger Hudallah som tidigare
sommarjobbat på förskola. Jag vill bli
arkitekt när jag blir stor så det här var en
prova-på-experience.
För James var det här det första
sommarjobbet.
– Jag har aldrig direkt engagerat mig i
sådant här förut, jag blev intresserad för
att rektorn informerade om det. Men det
var kul!
»Unga stadsutvecklare« heter projektet

som ungdomar mellan femton och arton
år med olika bakgrund och från olika
delar av Göteborg rekryterades till.
De fick intervjua unga på stan, cykla i
sol och paddla i ösregn, skriva haiku
dikter, slogans och brev för att uppleva
områdena kring älven som ska utvecklas
från så många olika perspektiv som
möjligt. Det sätter igång tankarna, får
kreativiteten att flöda. En av de vuxna
som medverkade i somras var plan
arkitekten Simon Wallqvist.
– Efter satsningen i somras har jätte
många här på stadsbyggnadskontoret
hört av sig för att få ut mer av det här,
komma i kontakt med unga och höra
om möjligheten finns till fortsatta
samarbeten. Det finns en jättehunger
och en förståelse för att det här är
viktigt, både från politikernas och
tjänstemännens håll.
Unga stadsutvecklare är inte det första
samarbetet med minderåriga som har ägt
rum i Göteborg. I minst tio år har staden
valt att involvera barn och ungdomar i
större förändringar i en rad olika projekt
där åsikter och synpunkter hämtas in
från barn i förskoleåldern upp till och
med gymnasiet. Staden har också ett
Ungdomsfullmäktige dit minderåriga
kadiderar och väljs in och sedan själva
bestämmer vilka frågor som ska tas upp.
Det är till exempel tack vare Ungdoms
fullmäktige det nu finns flera maträtter
barn
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att välja på i Göteborgs skolor.
För att de små invånarnas intressen
inte ska glömmas bort tog Göteborg
2011 fram en barnkonsekvensanalys.
Det är ett verktyg som utgår från barn
konventionen och som ska användas
systematiskt i allt förändringsarbete.
– Om vi nu ska bygga en stad för alla
så är ju barnperspektivet också viktigt,
säger Mats Arnsmar, s, som är ordförande
för byggnadsnämnden i Göteborg. Det
får inte bli vår vuxna syn på barn. Det är
ju så lätt att man hamnar där. Det har jag
egen erfarenhet av. För ganska många
år sen gjorde vi ett program för Biskops
gården. Där fanns en fotbollsplan som
alla vuxna föll för. Men när barnen tittade
på området sa de att det aldrig är någon

James Ankarlund, Mikaela
Ståhlberg, Emma Frohlund och
Hudallah Ahmad. Fyra unga
Göteborgare som i somras
anlitades av staden för att
tycka och tänka kring
stadsutvecklingen.

på fotbollplanen, däremot det där berget
med träd vi hade tänkt ta bort, där är de
uppe och klättrar. Det visar ju på vilket
fyrkantigt sätt vi vuxna ser på det!
Men det är inte alla som älskar att det
yngre perspektivet hela tiden ska vägas
in, säger Mats. För det tar ju tid att vända
och vrida på allt och med jämna mellan
rum anlita de unga experterna. Exploa
törer vill bygga och komma fram så fort
som möjligt. Helst här och nu.
Och så kostar det väl pengar?
– Ja det är klart, säger Mats. Men å
andra sidan, om vi inte hade gjort det
kanske vi skulle göra fel saker som vi får
ångra sen.
Tillbaka till de unga stadsutvecklarna.
Simon Wallqvist, planarkitekten, lovar att

ungdomarnas idéer kommer att ha direkt
inverkan på hans och kollegernas arbete.
Att de vuxna verkligen har lyssnat på
ungdomarna känns toppen, tycker James
och Hudallah.
– Vi intervjuade till exempel en på stads
byggnadskontoret som kändes väldigt …
»jamen vad bra att ni unga vill vara med
och påverka, och gud vad trevligt«, säger
James. Det kändes skönt.
– Det är ju den utvecklingen man
vill ha egentligen, säger Hudallah. Jag
har volontärarbetat i fem år i en ideell
organisation i Bergsjön. Men projekten
vi har fört till samhället har inte tagits
på allvar. »Nu har några ungdomar gjort
det här, vad kul, vi kan läsa igenom det
en gång«, ungefär. Och så läggs det ner.
barn
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Men med det här projektet hålls det igång
hela tiden. Nu har de tagit mina kontakt
uppgifter och ska höra av sig till mig när
de vill ha mina åsikter, vilket är superbra.
Men varför är det viktigt att blanda
in ungdomar över huvud taget? Kan
inte de vuxna själva tänka på barn- och
ungdomsperspektivet?
– Vi är en väldigt stor minoritet av
befolkningen, säger Hudallah. Är inte
samhället anpassat efter oss och våra
åsikter så kommer det inte heller att
hålla. Det är så lätt att tänka att »den här
gruppen människor tycker si och så« men
ifall man inte tillhör den gruppen så är det
väldigt svårt att veta vad de går igenom
vardagligen. *

foto save the children in bangladesh

IKEA och Rädda Barnen
har samarbetat i 20 år
Det strategiska samarbetet för barns rättigheter
inleddes 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att
skriva sin uppförandekod när det gällde barnarbete.
Sedan dess har samarbetet på global nivå nått fler
än 10 miljoner barn! Även här i Sverige är IKEA
med på lokal nivå och stöttar olika föräldrastöd
jande projekt samt olika ungdomsforum i Rädda
Barnens satsning »På lika villkor«.
– IKEA vill ha en positiv påverkan på människor
och samhällen överallt där vi har verksamhet. Vi
är därför väldigt glada över vårt långa och fina
samarbete med Rädda Barnen där vi tillsammans
kan göra stor skillnad för barn, både i Sverige och
globalt, säger Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig
för IKEA Sverige.

Mjukdjur ger
utbildning
Den 27 oktober start
ade IKEAs årliga
mjukdjurskampanj i
alla IKEA-varuhus i
världen. För varje
sålt mjukdjur och
barnbok fram till den
4 januari skänker IKEA
Foundation 10 kronor
till Rädda Barnen och
Unicef. Kampanjen
Mjukdjur för utbildning
syftar till att ge barn i
utvecklingsländer en
bra utbildning. Sedan
kampanjen startade
2003 har IKEA donerat
totalt 67 miljoner euro,
vilket innebär att fler

än 11 miljoner barn i
46 länder har kunnat
få den utbildning som
de har rätt till. Nytt
för i år är att kampan
jen har kompletterats
med en rittävling för
barn där priset är att
få sitt drömmjukdjur
producerat och sålt på
IKEA världen över.
– För oss är kampanjen
Mjukdjur för utbildning
oerhört angelägen.
Bidraget innebär att
Rädda Barnen och
IKEA Foundation
gemensamt kan
förändra livet för de
barn i Östeuropa
och Sydostasien som
lever i allra störst
utsatthet. Vi ger
miljontals barn till
gång till en bra utbild
ning, vilket påverkar
även kommande
generationer, säger
Elisabeth Dahlin,
generalsekreterare för
Rädda Barnen i Sverige.

Årets julklapp:
INGENTING
Årets julgåvobevis från
Rädda Barnen innehåller
absolut ingenting till din
mottagare – men desto
mer till utsatta barn som
behöver stöd. Läs mer
och köp gåvobevis på
räddabarnen.se.
Företag som köper
gåvobevis för, eller
skänker, minst 5 000
kronor får sitt före
tagsnamn upplagt
på hemsidan, samt
ett diplom, en webb
knapp och ett animerat
e-julkort att skicka
till sina anställda
och kunder.
barn
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Svenska
börsbolag vill
veta mer
I slutet av oktober
släpptes resultaten
av Rädda Barnens,
Accentures och Swed
bank Roburs gemen
samma studie av 100
svenska börsbolags
barnrättsarbete.
Studien visar att 58
procent av företagen
jobbar mer med frågan
i dag än för tio år
sedan. Den vanligaste
anledningen uppges
vara ökad medveten
het om hur deras verk
samhet påverkar barns
rättigheter. Samtidigt
uppger lika många att
de behöver skaffa sig
mer kunskap inom det
här området. Rädda
Barnen har verktygen
för att hjälpa till i det
arbetet och uppmanar
alla intresserade att
höra av sig!

TACK god el!
Med kampanjen
»Miljonklicket« bjöd
GodEl in allmänheten
på sin hemsida, för att
vara med och fördela
en miljon kronor av
sin vinst. Med bara
ett klick kunde man
skänka 100 kronor av
miljonen till någon av
GodEls sju förmåns
tagare. Och på bara 38
timmar hade pengarna
fördelats. Tack GodEl
och alla ni 1676
barnsrättskämpar
som klickade in 167
600 kronor till Rädda
Barnens Katastroffond!

foto save the children

PARTNERS

fråga 113.

Rädda Barnens arbete grundar
sig på Barnkonventionen, när antogs den?
1: 20 november 1919
X: 20 november 1959
2: 20 november 1989

spromenad
Gå hela tipspromenaden på www.postkodlotteriet.se/tip
tet från PostkodLotteriet gör nytta.
så får du veta mer om Sverige och om hur överskot
Till exempel genom Rädda Barnens arbete.

SISTA ORDET

urbaniseringen har
förändrat våra livsvillkor
Det som är mest intressant ur ett
barnrättsperspektiv är förstås hur flytten
till städerna har påverkat barnen.

För några veckor sedan hade
jag förmånen att lyssna till
Norges tidigare utrikesminister
Espen Barth Eide, som idag
verkar inom World Economic
Forum och har uppdrag som
fredsförhandlare för FN. Han
pratade om de stora trenderna
i världen och hur de påverkar
barn och deras villkor. Jag var
självfallet redan medveten om urbaniseringen men jag tror att det
var först i det mötet, i det samtalet, som jag fullt ut förstod vilken
omvälvande förändring detta är.
Urbaniseringen är historiskt sett ett nytt fenomen som i
grunden förändrat våra levnadsvillkor. Det stora flertalet männi
skor har tidigare bott på landsbygden och försörjt sig på jordbruk.
Lite fakta. Sedan 2008 lever majoriteten av jordens befolkning
i städer. År 1950 var 30 procent bosatta i urbana miljöer och 2050
beräknas siffran uppgå till 66 procent, det vill säga två tredjedelar
av befolkningen. År 2030 beräknas nästan fyra miljarder männis
kor, 80 procent av världens stadsbor, bo i städer i låginkomst
länder. Av jordens totala befolkning är det 60 procent. Cirka
70 procent av stadsbefolkningen i låginkomstländer bor i dag i
slumområden, omkring en miljard människor.
Det som är mest intressant ur ett barnrättsperspektiv är
förstås hur detta påverkar barns villkor. Och det var också det
vi diskuterade med Eide. Urbaniseringen sammanfaller som
vi vet med en annan trend, den växande arbetslösheten. Det är
uppenbart att växande städer skapar nya möjligheter för ekono
misk tillväxt men vi vet också att det är här fattigdomen ökar
mest. Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är i dag
barn

en nyckelfråga i kampen mot
fattigdom.
Varje år söker sig miljontals
människor till städer i hopp
om en bättre tillvaro. Men
det är inte ovanligt att de har
begränsade möjligheter att
försörja sig och sina familjer.
Urbaniseringen har lett till
familjeseparationer då föräldrar
lämnar sina barn i byn för att söka arbete i staden med stora konse
kvenser för såväl barn som föräldrar. Barnen växer då ofta upp utan
nära kontakt med eller relation till föräldrarna. För andra barn har
det inneburit att de växer upp i slumområden. I dessa områden är
myndigheternas inflytande ofta begränsat och i den otrygga miljö
som uppstår växer fattigdom och kriminalitet. Tillgången till utbild
ning kan vara begränsad. Levnadsvillkoren i slummen innebär ofta
inskränkningar av grundläggande rättigheter.
Jag har träffat många barn som lever i slumområden, vars
rättigheter kränkts och som kämpat för sina möjligheter. En
person som jag aldrig kommer att glömma är en flicka som
deltog i en middag dit ledande makthavare och viktiga partners
till Rädda Barnen bjudits in. Inför alla oss ställde hon sig upp och
berättade om sitt liv. Hon berättade om otryggheten i vardagen,
kampen för att kunna gå i skolan och ovissheten inför framtiden.
Hon berättade för att få oss att förstå. För att få oss att handla.
Jag kommer aldrig att glömma henne, hennes berättelse eller det
ansvar hon tydliggjorde att vi alla har.

Inger Ashing styrelseordförande
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Årets julgåva är här!
Världens Barn har i samarbete med Malmö Chokladfabrik
tagit fram två exklusiva och Fairtrade-märkta presentpaket
med chokladkakor och praliner. Hälften av alla intäkter går
oavkortat till Radiohjälpens insamling Världens Barn.
Alla steg, från rostning av kakaobönor till färdig choklad,
sker i den anrika fabriken i Malmö, enligt metoder som
användes där redan på1800-talet. Med varje förpackning
följer dessutom ett laboratorierör med bitar av riktiga
kakaobönor. Chokladen innehåller inga E-nummer och inga
nötter, mandel, jordnötter, gluten eller ägg.

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Beställ direkt!

Gå in på www.varldensbarn.se/choklad och gör din beställning idag, så levereras chokladen
det datum du anger. Minsta beställning är fyra paket. Fri frakt vid beställning över 2000 kr.
Stora paketet kostar 300 kr varav 150 kr till Världens Barn.
Lilla paketet kostar 150 kr varav 75 kr till Världens Barn.

Posttidning B
Avsändare : Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen mer barnvänlig
Clas Ohlsson samarbetar bland annat
med Rädda Barnens CSR-center i Kina
och stöttar projekt med
migrantarbetare och deras barn.

Ikea är engagerad i flera projekt
med Rädda Barnen. Ett exempel
är På lika villkor som handlar om
att ge alla barn och unga i Sverige
samma möjligheter att delta i
samhället.

Via Banco Humanfonden som förvaltas
av Swedbank Robur, stödjer fondsparare
Rädda Barnens arbete med att ge barn i
krigs- och katastrofländer tillgång
till utbildning.

GodEl och systerbolaget GodFond har valt att stödja Rädda
Barnens Katastroffond och
bidra till vårt arbete i krisområden över hela världen.

IKEA Foundation samarbetar med
Rädda Barnen för barns rättigheter
i Indien och Pakistan, främst inom
bomullsodlingen. Den årliga mjukdjurskampanjen i IKEA-varuhusen stödjer
utbildningsprojekt i Asien och östra
Europa.

Accenture bidrar med managementoch konsulttjänster för att löpande
förbättra Rädda Barnens verksamhet
samt stödja projekt i utvecklingsländer
och lokalt.

Santa Maria hjälper utsatta barn i
Colombia till en bättre utbildning.

Som ett led i att minska utanförskapet
stödjer Skandia Rädda Barnens projekt
High Five, som motverkar mobbning
och diskriminering inom idrotten.

Med stöd från Willys genomför
vi i Sverige projektet High Five,
mot utanförskap inom idrotten.
Willys stödjer även
Rädda Barnens Sverigefond och
Katastroffond.

Pengarna från PostkodLotteriet har
varit med och delfinansierat en stor
mängd projekt. De viktigaste arbetsområdena är att se till att alla barn
får gå i skolan och att inga barn ska
behöva utsättas för våld.

Vinge bidrar Pro Bono med juridisk
kompetens och rådgivning vad gäller
Rädda Barnens nationella som
internationella verksamhet.

