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Åsa Magnusson

Vi måste börja med barnen
En nykommen antologi av Ylva Mårtens

För drygt fyrtio år sedan var Sverige det första  
landet i världen att lagstifta mot barnaga och för 
trettio år sedan skrev vi under fn:s barnkonven-

tion. Från och med den första januari 2020 är de 54 
artiklarna, som barnkonventionen består av, svensk lag. 
Det innebär bland annat att de kan jämföras med andra 
lagar som måste följas och att all offentlig verksam-
het måste ha ett barnrättsbaserat synsätt. Men är det 
nödvändigt att stifta lagar särskilt för barn, är det inte 
självklart att de ska inkluderas i den lagstiftning som 
gäller andra människor? I ett inslag i Radio Kristianstad 
(23/9 2019) undrar en pojke över just det när han får 
frågan om vad han tycker om förändringen.

I en nyutkommen antologi Vi måste börja med barnen 
(Ordfront 2020) har journalisten och producenten Ylva 
Mårtens samlat arton skribenter, nio kvinnor och nio 
män, som alla i sin yrkesutövning har att göra med barn 
och unga. Mårtens har länge varit verksam på Sveriges 
Radio, och på olika sätt arbetat med att lyfta fram barns 
och ungas röster, bland annat i ett flertal reportage i 
programmet Barnen. I bokens förord skriver hon:

Av Sveriges 10 miljoner invånare är drygt 2 miljoner 
barn och ungdomar under 18 år. De är experter på sina 
egna liv. Barn och unga har kunskaper som skiljer sig 
från vuxnas. Kunskaper som samhället mycket oftare 
borde ta del av. 

Med tanke på att Riksdagen har påbörjat firandet av de-
mokratins genombrott för snart hundra år sedan är äm-
net högaktuellt. 1921 fick kvinnorna i Sverige rösträtt 
och 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Att hålla 
en demokrati levande innebär bland annat att se till att 
många röster kommer till tals, att skapa förutsättningar 
för människor att känna sig delaktiga och att det de 
uttrycker tas på allvar. Någonting som är långt ifrån 
självklart för alla barn och unga idag, vilket framkom-
mer av antologin. När det gäller den kvinnliga rösträt-
ten har många i efterhand också lyft fram den långa väg 

det var att gå från kvinnors lagliga rätt att rösta och 
delta i politiskt arbete till att de fick inflytande i prak-
tiken. Tar man del av nyhetsrapporteringen i samband 
med steget från konvention till lag inser man att ett 
liknande arbete kommer att behöva göras även här.

Antologins titel, Vi måste börja med barnen, anspelar på 
en del ur ett tacktal, Aldrig våld!, som Astrid Lindgren 
höll när hon fick de västtyska bokhandlarnas fredspris 
i oktober 1978. I talet återkommer hon gång på gång 
till barnets perspektiv och hur förödande det är att inte 
beakta det. En annan författare som har inspirerat flera 
av antologiskribenterna är Janusz Korczak (1878–1942) 
vars ord inleder boken. Förutom författare var han även 
verksam som pedagog, radioman, forskare, barnhemsfö-
reståndare och barnläkare. Det är synen på barnet som 
samhällets grund, på hur samhällets framtid är bero-
ende av hur vi förhåller oss till barnen, som lyfts fram.

Idén med boken, skriver Mårtens, är »att lägga 
brännande samhällsfrågor där barnen är i fokus bredvid 
varandra«. Att lägga frågorna bredvid varandra ska-
par en känsla av att alla texterna är lika viktiga, vilket 
är lyckat. Och att flera av dem innehåller brännande 
ämnen märker jag när jag ska göra en andra läsning 
av boken. Jag har vikt så många hundöron och strukit 
under så mycket att jag blir sittande en stund och inte 
vet var jag ska börja. Av bokens drygt 200 sidor upptas 
175 sidor av skribenternas texter, resterande presenterar 
de 54 artiklarna. 

Svaret är kanske att man kan börja var som helst i 
boken, det är ju en av de saker som är bra med en anto-
logi. Här blandas texter där de personliga erfarenheterna 
av barndomen blir utgångspunkt för en diskussion med 
texter som på många sätt bekräftar och underbygger 
frågor som återkommer i samhällsdebatten. Flera av 
texterna innehåller inslag av båda, som juristen Babak 
Behdjous »Döden runt hörnet – om mordhoten och de 
svåra uppväxtvillkoren«. Behdjous beskriver en uppväxt 
präglad av hot och rädsla, eftersom hans mamma var 
öppet kritisk mot regimen i Iran, men även en uppväxt 
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där värme och sammanhållning fanns. Han är i dag verk-
sam som jurist på Barnrättsbyrån, en barnrättsorganistion  
som arbetar på uppdrag av barn och unga. Behdjous väl-
komnar att konventionen nu ska bli lag, men betonar att 
fler förändringar måste till, som till exempel en progres-
siv barn- och familjepolitisk satsning, för att undvika 
utanförskap och för stora klassklyftor. 

»Fattigdomen hotar, skapar våld och den begår  
ibland mord. För barn som växer upp med den sta-
vas den otrygghet och vräkningshot. Forskningen  
är tydlig, fattiga barn utvecklas till små familje- 
ekonomer som tar ansvar för familjens ekonomi 
genom att avveckla sig själva och sina behov.«

Utanförskapet och de personliga erfarenheterna präg-
lar också författaren och socionomen Susanna Alakoskis 
bidrag »Fattigungar då och nu – om barnen i de fattiga 
familjerna« liksom författaren Johanna Nilssons »Vänd 
er inte bort – om mobbingens konsekvenser för barnen«.  
Alakoski skriver: 

Fattigdomen hotar, skapar våld och den begår ibland 
mord. För barn som växer upp med den stavas den 
otrygghet och vräkningshot. Forskningen är tydlig, 
fattiga barn utvecklas till små familjeekonomer som tar 
ansvar för familjens ekonomi genom att avveckla sig 
själva och sina behov.

Det är långt ifrån det som uttrycks i barnkonventionen. 
I Johanna Nilssons bidrag formulerar hon hur våra barn-
domar ligger som årsringar i oss och då och då gör sig 
påminda i den vuxnes liv. I hennes fall är det upplevel-
sen av mobbing som fortsätter att prägla nya relationer. 
Känslan av att andra pratar bakom hennes rygg, att hon 
inte är önskad. Hon skriver: »Och så var det över. Nej, 
förresten det är aldrig över.« Det är en viktig lärdom, 
att även om vi blir vuxna, är barndomen inte över, den 
ligger där, som en av alla årsringar i oss.

Personliga erfarenheter kopplat till yrkesutövning 
är en av utgångspunkterna för barnläkaren och förfat-
taren Lars H Gustafssons text »Childism – om vår syn 
på barn«. Childism är ett begrepp som religionsfilosofen 
John Wall myntade som en motsvarighet till feminism. 
Wall menar att det nu, liksom det var för kvinnorna 

för hundra år sedan, är barnens tur att få vara med och 
påverka genom att rösta. Childism har ibland översatts 
med »barnism«. Gustafsson är inte helt bekväm med 
begreppet, men han ställer sig positiv till att barns 
inflytande ska öka eftersom »barn är människor – inte 
blivande människor«. Gustafsson återkommer i sin text 
till hur viktigt det är att möta barnet, trots att det är 
nybörjare i världen, just som en människa.

I flera av antologins övriga texter betonas det mänsk-
liga mötet, men skribenterna tar också upp hur förut-
sättningarna för det inte alltid finns. I »Ers majestät 
bebin – om de minsta barnen« skriver barnläkaren och 
författaren Hugo Lagercrantz om barnens första inten-
siva år och om hur läs- och skrivprocessen stimuleras 
bäst genom läsning av böcker och användning av pap-
per och penna, istället för surfplatta, vilket Skolverket 
idag uppmanar till redan från tidig ålder. I »På barnens 
villkor« tar Gunilla Niss, psykolog och författare, upp 
problemet med stora barngrupper och påpekar att 
många erfarna pedagoger har lyft fram frågan utan att 
blivit lyssnade på. Hur, skriver Niss, ska barnen lära sig 
att framföra sina åsikter och lyssna på andras åsikter, 
vilket ingår i pedagogernas uppgift att främja, om inte 
de som arbetar med dem kan göra det och bli tagna på 
allvar?

Kanske handlar det om det psykoterapeuten och 
socionomen Carina Håkansson tar upp i texten »Är 
det mig det är fel på?«. Att det professionella rummet 
många gånger fjärmar sig från livet självt och evidens 
och effektivitet får en orimligt stor plats. När det kan-
ske handlar lika mycket om det barnpsykologen Malin 
Bergström nämner i sitt bidrag »50 000 barn varje år« 
(siffran på hur många barn som varje år är med om att 
deras föräldrar separerar), att sätta sig på samma nivå, 
vara konkret och inkännande. Att vi vuxna behövs för 
barnen, även om vi också kämpar med att få ihop våra 
livshistorier, för att inge hopp och hjälpa barnen att 
sätta ord på det de går igenom. Livet kan gnistra igen, 
som hon skriver. 

I Vi måste börja med barnen finns mycket erfarenhet 
och kunskap samlad som kan bidra till det arbete som 
ska göras nu när barnkonventionen blivit lag. Men, om 
vi vuxna inte samtidigt vågar visa oss. Om vi inte då och 
då riskerar att göra fel och inte veta, inte närmar oss den 
där årsringen som inbegriper vår egen barndom. Då 
kanske ingenting förändras. Vi måste börja med barnen 
och oss själva. ◼
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Husby centrum 1991, Facundo till vänster, en av huvudpersonerna i
dokumentären Älskade Husby (se s. 48–53). Foto: Maud Nycander.


