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Debattledare, jur.dr Sami Mahkonen, Finland:

Debattledaren bad deltagarna fundera på om det utan att definiera rubrikens
första del, det vill säga begreppet barnets bästa, överhuvudtaget går att besvara
frågan i rubrikens senare del. Därefter presenterade han referenten och korrefe-
renten.

Referent, jur.dr Kirsti Kurki-Suonio, Finland:

Kära kolleger,
Jag har fått ett väldigt svårt tema att referera. Min mening är inte att försöka
avgöra hur barnets bästa skall säkras i social- och familjerättsliga procedurer. Vad
jag har valt är att presentera några synpunkter de lege ferenda och jag tror att
dessa synpunkter är aktuella just nu. Det handlar om barnets rätt att komma till
tals. Det finns vissa tecken på att frågor som gäller den rätten kommer att
behandlas i lagstiftningen och det är detta jag kommer att koncentrera mig på.

Det första tecknet på att det är barnets rätt att komma till tals som är det nya
tänkesättet är Europarådets konvention om utövandet av barnets rättigheter. Kon-
ventionen har undertecknats av Island, Sverige och Finland år 1996, men inget av
de nordiska länderna har hittills ratificerat den. Konventionen har dock trätt i kraft
för två år sedan.

När jag vid årsskiftet skrev mitt referat visste jag inte att rådman Ann-Christine
Lindblom hade fått i uppdrag av det svenska justitiedepartementet att överväga
vad som borde göras för att Sverige skulle kunna ratificera konventionen om
utövandet av barnets rättigheter. En promemoria om detta kom ut senare på våren
i april eller maj. Den finns på svenska justitiedepartementets nätsidor. I den här
promemorian föreslås att Sverige skall ratificera konventionen. I promemorian
ingår också en officiell översättning av konventionen till svenska. Översättningen
stod inte till mitt förfogande då jag utarbetade mitt referat. I följande anförande
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kommerjag att använda den terminologi som finns i den officiella översättning-
en, inte den som jag använt i referatet. Mina texter skiljer sig ganska mycket från
varandra för att jag i referatet försökte att hålla mig så nära den ursprungliga
engelska terminologin som möjligt. Jag hoppas att detta inte orsakar alltför
mycket oklarhet.

De andra dokument till vilka jag kommer att hänvisa är den norska utredningen
Barnefordelingssaker (NOU 1998: 17), den svenska utredningen Omhändertagen
(SOU 2000:77) och den finska lagen om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården (detta är det enda stället i mitt referat där jag kommer att hänvisa till
de lege lata). Jag nämnde i mitt referat också ett förslag som lämnats av den finska
delegationen för rättsskyddsärenden. På grund av tidsbristen kommerjag troligen
inte att behandla den här.

Till slut kommer jag att ta upp några frågor till diskussion. Jag hoppas att vi
med hjälp av dem tillsammans kan fundera litet på de processer som gäller barn
och på frågan vart vi egentligen är på väg.

Europarådets konvention om utövandet av barnets rättigheter

Jag vill nu ta upp vissa drag i Europarådets konvention om utövandet av barnets
rättigheter. Jag presenterar ingalunda hela konventionen, inte ens största delen,
utan det som jag själv tycker är intressant och väsentligt. Konventionen är enligt
min åsikt som helhet faktiskt ganska komplicerad och svårtydd.

I artikel 3 i konventionen föreskrivs om barnets rätt att få information och att
framföra sina synpunkter under förfarandet. Här talas alltså om barnets rätt att
själv få påverka saken. Men innan det talas om barnets rätt att få utrycka sin åsikt,
ges barnet rätt att fa information. Jag anser att detta är oerhört viktigt. Barnets
åsikt är inte bara något som en domstol eller någon annan myndighet kan använda
sig av för att få ett svårt fall avgjort. Det är fråga om barnets rättighet. Det som är
viktigast i detta sammanhang är därför att barnets behov av information tillfreds-
ställs, inte domarens eller någon annan myndighets behov av information. Barnet
skall få information på ett sätt som gör det möjligt för honom eller henne att förstå
vad det faktiskt är fråga om i till exempel föräldrarnas vårdnadstvist eller i någon
annan process. Först därefter kommer barnets rätt att framföra sin åsikt om saken
och den är förstås också viktig även om det inte mera är något nytt för oss.

Artikel 4 i konventionen gäller barnets särskilda företrädare. En sådan skall
förordnas om den nationella lagen hindrar de föräldraansvariga, det vill säga vård-
nadshavarna, från att företräda barnet till följd av en intressekonflikt med barnet.

Här är det faktiskt fråga om något som vi redan känner till. I Finland har vi ju
möjlighet att använda intressebevakare, och i Sverige godemän, när det gäller
intressekonflikter. Intressekonflikter bör bedömas enligt nationell lag. I och för
sig medför detta inte något nytt. Frågan är om vi börjar se på intressekonflikterna
mellan föräldrar och barn på ett nytt sätt.
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Förutom en särskild företrädare kan man enligt konventionen också ge barnet
möjlighet att fa ett personligt biträde (artikel 5). Biträdet kan stå till barnets
förfogande och stöda barnet och bör helst vara jurist.

Det är allt jag vill säga om Europarådets konvention - förutom att varje
medlemsstat i samband med ratificeringen skall ange åtminstone tre slags proces-
ser på vilka konventionen skall tillämpas. I den svenska promemorian föreslås
fem typer av processer: vårdnad, boende, umgänge, adoption och processer som
har att göra med tvångsomhändertagande av barn till samhällsvård enligt lagen
om vård av unga (LVU).

I den norska utredningen från 1998 föreslog man att barnet skall kunna fa en
egen företrädare i processer som gäller vårdnad (barnefordeling), men endast om
fallet är särskilt svårt till exempel på grund av misstanke om att den ena av
föräldrarna gjort sig skyldig till sexuella övergrepp mot barnet.

I den svenska utredningen "Omhändertagen" från 2000 föreslogs att särskilda
krav skall ställas på det offentliga biträdet eller något annat biträde som barnet
redan nu har rätt till i processen enligt LVU. Förutom att vara en erfaren jurist
skulle biträdet ha särskilda kunskaper om barn och även lämpliga personliga
egenskaper för att kunna företräda barnet. Sådana krav ställs redan nu i Sverige på
dem som företräder barn enligt lagen om särskild företrädare för barn. Den
tillämpas om det finns anledning att anta att ett brott som kan föranleda fängelse
har begåtts mot ett barn av dess vårdnadshavare eller någon som står denna nära.

Enligt den finska lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvår-
den skall socialnämnden eller motsvarande kommunala organ vidta åtgärder för
att den kompetenta myndigheten inom förmyndarverksamheten skall förordna en
intressebevakare för barnet, om det finns grundad anledning att anta att vårdnads-
havaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse.

För att sammanfatta det som jag har anfört presenterar jag i det följande de
synpunkter som jag föreslår att vi diskuterar:

1. Barnets rätt att få information
2. Barnets rätt att tiga
Jag upprepar att barnet inte får vara något hjälpmedel som domstolen och andra
myndigheter skall ha rätt till i beslutsfattandet. Barnet har rätt att framföra sin
åsikt om han eller hon så vill. Men barnet har också rätt att inte göra sina åsikter
gällande och rätt att inte ha någon som helst åsikt om saken. Beslutsfattandet skall
ske på de vuxnas ansvar, inte på barnets.

3. Barnets företrädare - i vems intresse?
Om vårdnadshavaren inte kan besluta vad som är bäst för barnet, är det domsto-
lens eller någon annan myndighets sak att bestämma vad som är barnets bästa.
Vilken roll har barnets företrädare? Vet han eller hon bättre än föräldrar vad som
är bäst för barnet? Vet företrädaren bättre än domstolen vad som är bäst för barnet.
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Vilken är då domstolens roll? Jag överdriver förstås, men jag anser verkligen att
det här vore befogat att grundligt analysera de olika intressena.

4. Vem har rätt att företräda barnet?
Jag instämmer helt med dem som anser att barnens företrädare bör vara erfarna
advokater med särskilda kunskaper i barnpsykologi och barnpsykiatri och att de
bör ha andra lämpliga egenskaper, till exempel vara unga och trevliga. Men var
hittar man personer som uppfyller alla dessa krav?

5. Barnets ställning i medling och i överenskommelser
Medling, avtal och överenskommelser är vanliga inom den nordiska familjerät-
ten. Vi har alltid ansett att dessa informella förfaranden är i barnets intresse, även
om de inte står under någon som helst rättslig kontroll. Men i framtidens Norden
har vi kanske å ena sidan informella förhandlingar, å andra sidan krävande
rättegångar, i vilka varje familjemedlem har åtminstone en företrädare.

Allt för att nå ett och samma resultat, nämligen barnets bästa.

Debattledare, jur.dr Sami Mahkonen, Finland:

Det rättsliga skyddet av barn kan på engelska sammanfattas med orden: "protec-
tion, provision and participation". Referenten betonade den sista aspekten. Låt
oss höra korreferentens synpunkter.

Korreferent, höjesteretsadvokat Valborg Snœvarr, Island:

Inledningsvis vill jag säga några ord om min fackliga bakgrund. Jag är högsta-
rättsadvokat i Reykjavik och har i några år nästan uteslutande arbetat med famil-
jerättsliga och socialrättsliga frågor. Detta kan möjligen förklaras av det faktum
att jag har utbildning både som förskollärare och som jurist. Jag är ledamot av
justitieministeriets familjerättskommission, vars uppgift det är att skriva utkast
och förslag till lagar på det familjerättsliga fältet. Jag har genom åren även fört
processer i många ärenden på detta område inför de isländska domstolarna.

Min fackliga bakgrund och erfarenhet på området i fråga kommer med andra
ord nästan enbart från det praktiska livet - från arbete med barn i förskolan och
arbete för barn och familjer inne i rättssalen eller inför olika myndigheter eller
från andra praktiska sammanhang.

Det är utifrån mina erfarenheter som jag utformar mina åsikter om diskus-
sionsämnet. Det är skäl att komma i håg att referenten har en helt annan facklig
bakgrund, vilket bland annat kan förklara att våra värderingar och åsikter skiljer
sig på en del punkter. Jag betonar att detta gäller snarare medel än mål. Jag är
naturligtvis enig med referenten om i vilka förfaranden barnets bästa skall
beaktas, dvs. i processer som gäller vårdnad, umgänge, omhändertagande eller
placering av barn i fosterhem. Referatet är, som nämnt, begränsat till några delar
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av dessa problem, men det är nödvändigt att utvidga ämnet för vår diskussion i
dag.

Jag är inte enig med referentens första mening i det tryckta referatet. Frågan är
inte enligt min åsikt hur man kan ta hänsyn till barnets bästa, frågan är hur
barnets bästa kan säkras. Och det är inte samma sak att ta hänsyn till och att säkra
barnets bästa. I processen, dvs. innan och när själva beslutet fattas, måste barnets
bästa säkras med alla de medel som processen har att erbjuda - precis som
beslutet skall grunda sig på samma argument. Det är domarens plikt att se till
detta eftersom hans beslut endast skall grunda sig på denna synpunkt och det är
därför domarens roll att säkra barnets intressen i saken. Han skall inte bara ta
hänsyn till barnets bästa utan säkra barnets bästa under hela processen och till slut
i sitt avgörande.

Referenten koncentrerar sig på frågan om att barnets röst skall höras i proces-
sen och på vilket sätt och i vilken omfattning beslutet skall basera sig på det som
barnet säger. Jag delar inte den åsikten att barnets röst skall ges den avgörande
rollen i säkerställandet av barnets bästa utifrån den processuella synpunkten.
Detsamma gäller frågan om barnets partsställning. Dessa är frågor av annat
juridiskt slag, det vill säga barns rättigheter som en del av de mänskliga rättighe-
terna. Avsikten var dock inte att diskutera den viktiga frågan här i dag.

Barnets bästa och hur det kan säkras i processen behöver inte ha något att göra
med diskussionen om barnets rättigheter under processen - det handlar om olika
juridiska aspekter och begrundelser enligt min mening. Men eftersom referenten
koncentrerade sig på barnets rättigheter under processen är det nödvändigt att
behandla frågan i viss omfattning också i korreferatet.

I första delen av mitt korreferat skall jag ta ställning till de flesta av teserna i
referatet. Det förhåller sig så att den isländska familjerättskommissionen är färdig
med sitt förslag till en ny barnlag. Förslaget överlämnades till justitieministern i
våras. Det är därför naturligt för mig att i mitt anförande något referera vårt
arbete.

Frågan om barnets rättigheter under processen - om, när och hur barnets skall
höras, om barnet skall ha partsställning, om barnet skall ha egen advokat - var en
stor och svår del av vårt arbete. Justitieministern, Solveig Pétursdóttir, har vänli-
gen gett mig tillstånd att beskriva kommissionens arbete i dessa frågor här i dag,
men det är viktigt att påpeka att förslaget ännu inte har presenterats i regeringen
och därför inte heller i Alþingi, dvs. riksdagen.

Familjerättskommissionens medlemmar var på det klara med att det finns olika
åsikter om dessa frågor i samhället, men inom kommissionen var man enig. Bl.a.
barnombudsmannen var av en annan åsikt och den låg närmare den syn som
referenten kommer fram med i sin rapport. Därför tillsattes en arbetsgrupp med
tre psykologer, som alla har stor erfarenhet som sakkunniga, och sakkunniga
meddomare i vårdnadssaker för att svara på vissa frågor kommissionen ställde i
detta sammanhang.
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Arbetsgruppen var enig med familjerättskommissionen om att det inte vore
lämpligt att ge barn partsställning i vårdnadsärenden. Då skulle barnet bli en
direkt part i föräldrarnas tvist. Tvisten skulle endast bli svårare och barnets aktiva
deltagande i processen kunde ha oförutsedda konsekvenser för barnets och för-
äldrarnas relationer efter att saken avslutats. Arbetsgruppen var av den åsikten att
man borde skydda barn mot detta.

Beträffande frågan om barnet kunde fa en advokat som talesman var det
arbetsgruppens åsikt att barnets problem under vårdnadstvisten först och främst
är av känslomässig karaktär och relaterad till komplicerade kommunikationer
med sina närmaste - men inte till juridiska frågor. Därför var arbetsgruppen av
den åsikten att möjligheten att utnämna en tillsynsman för barnet vore lämpligare
för att värna om barnets bästa. Barnet behöver inte ett juridiskt biträde, barnets
tillsynsman kan vara psykolog, barnpsykiater eller socialarbetare, allt efter indivi-
duell bedömning i varje sak. Arbetsgruppen var därför enig med kommissionen
om att inte göra ändringar i den gällande barnlagen i detta hänseende, men det nya
lagförslaget blev dock ändrat så att domaren kontaktar socialnämnden som ser till
att barnet får en tillsynsman. Kommissionen ansåg det vara logiskt att analysera
problemet mera som ett socialt problem när konflikten mellan föräldrarna i
vårdnadstvisten har börjat skada barnet.

Som ung jurist, utan någon erfarenhet av praxis eller process, var det min rent
teoretiska konklusion att barnet borde ha partsställning och tillgång till en egen
representant under vårdnadsprocessen. Det innebar också att barnets röst skulle
ha mycket stor vikt. Jag ansåg att barnets bästa endast kunde säkras på det sättet.
Jag har till följd av min praktiska erfarenhet i processen inför domstolarna ändrat
min åsikt och anser nu att man kan bättre säkra barnets rättigheter med andra
processuella medel. Vårdnadsfrågor är alltid svåra för barn och oerhört krävande.
Man bör, enligt min mening, så mycket som möjligt, skydda barn från att vara
aktiva deltagare i tvisten. I detta skydd ligger barnets största rättighet, endast på
det viset kan vi säkra barnets bästa.

Jag har här ställt mig något skeptisk till en del av referentens teser. Men nu vill
jag försöka besvara den aktuella frågan: Hur skall vi säkra barnets bästa i proces-
sen? Referenten hänvisar i sitt tryckta referat till SOU 2000:77. På sidan 70 i den
utredningen refereras den brittiske familjerättsexperten, John Eekelaars åsikter
angående frågan om hur man kan gå tillväga för att komma fram till vad som är
barnets bästa. Han menar att ett sätt är att beslutsfattare på olika nivåer gör
bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om
att skaffa sig kunskaper om barn eller inhämta sådan kunskap från experter.

I en nordisk rapport, Barnets bedste i dag, utgiven år 1999 av de nordiska
barnombudsmännen, behandlas begreppet barnets bästa som ett juridiskt begrepp
och analysen är mycket lik den av John Eekelaar. Där säger man, att begreppet är
mångtydigt och ger plats för många slags tolkningar om hur barnets bästa kan
tillgodoses. Sedan följer följande: "Begrebet må derfor tolkes som den bedst
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tænkelige løsning for hvert enkelt barn. Analysen af barnets bedste skal være
individuel og i højst mulig grad hvile på videnskabelig grund med systematisk
opfølgning og vurdering". Och vidare: "...og ikke mindst må børn og unge selv
have lov til at give udtryk for deres meninger".

Det är klart att barn skall höras i processen och hur mycket hänsyn man tar till
barnets åsikter beror på barnets mognad och förutsättningar för att bilda egna
åsikter. Frågan om hur man får fram barnets åsikt tycker jag har väldigt stor
betydelse, att det är sakkunniga experter eller mycket erfarna domare som talar
med barnen, speciellt när det gäller de yngsta barnen, och att detta sker i en miljö
där barnet känner sig tryggt och inte påverkas alltför mycket av någon enskild
vuxen - som det heter i den svenska utredning som nämndes tidigare. Den
vetenskapliga grunden och kunskapen om barnet måste vara den effektivaste
vägen för att säkra barnets bästa och där kan processens medel vara av största
hjälp.

Enligt min mening är det av stort värde för att säkra barnets bästa att det
föreligger tillräcklig information och tillräckliga undersökningar om barnet och
parterna, deras yttre omständigheter, deras psykologiska kapacitet som föräldrar,
relationerna mellan barn och föräldrar, barnets känslor och åsikt, föräldrarnas
inställning till barnets umgänge med den förälder som inte anförtrotts vårdnaden
om barnet - dessa klassiska frågor som vi har sett att de nordiska domstolarna
grundar sina beslut på. Det är med andra ord den processuella möjligheten att
utnämna sakkunniga experter för att göra en skriftlig utredning om barnet, föräld-
rarna, det vill säga parterna i ärendet, och inhämta nödvändigt material för
domstolarna att grunda sina beslut på.

Och då kommer vi till den andra frågan som jag anser vara av stor vikt, frågan
om domaren har den kompetens som krävs för att ensam ta beslut i en stor och
komplicerad vårdnadsfråga som inte handlar enbart om juridik utan även om att
bedöma det tvärfackliga begreppet barnets bästa. Det är inte en tillfällighet att
processreglerna ger domaren möjlighet att inkalla sakkunniga meddomare i rät-
ten. Svåra tvister om vårdnad och omhändertagande är mycket tydliga exempel på
när dessa processmedel skall användas, för det är ju domarens sak att säkra
barnets bästa. Domarens beslut skall grunda sig endast på detta och ofta behöver
han hjälp eftersom hans utbildning, även om den är viktig, inte räcker till.

I NOU 1998:17, som referenten hänvisar till, framgår att de norska domsto-
larna relativt sällan använder sakkunniga meddomare i vårdnadsärenden. I en
äldre norsk utredning, NOU 1977:35, uttryckte det norska Barnlovsutvalget en
stark skepsis mot att använda sig av meddomare i vårdnadsärenden. Jag måste
erkänna att detta förvånade mig mycket eftersom den isländska barnlagen ligger
nära den norska lagen och man ser på dessa frågor på ett liknande sätt i de två
länderna. Jag har inte information om hur det förhåller sig i de andra nordiska
länderna, men det vore intressant att höra vad de andra deltagarna i diskussionen
har att säga.
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Jag har gjort en undersökning om domar från tingsrätten i Reykjavik, Islands
största domstol där största delen av alla vårdnadsärenden har behandlats under de
tio år som vårdnadsärenden över huvudtaget har behandlats av domstolar, det vill
säga 1.7.1992-1.7.2002. Tidigare var det justitieministeriet som meddelade avgö-
randen i vårdnadsärenden.

I 75 % av ärendena nådde parterna förlikning. Min undersökning gällde de
ärenden som avslutades med en dom, det vill säga 25 % av alla ärenden. Målet
med undersökningen var bland annat att utreda på vilket sätt domarna ansåg sig
säkra barnets bästa och vilka processrättsliga medel domarna använde för att
säkra detta. På förhand antog jag att domarna i de flesta vårdnadsärenden använde
sig av sakkunniga specialister eller sakkunniga meddomare eller vardera. Sakkun-
niga meddomare fanns i 55 % av ärendena. Särvotering skedde endast i en sak
och jag tycker det är oerhört intressant att inte sker oftare i så komplicerade
ärenden. Sakkunnig utredning gjordes i 99 % av alla ärenden. Domaren begärde
sakkunnig utredning från socialnämnden i 7 % av fallen, i 91 % av ärendena
utnämnde domstolen de sakkunniga. Mor och far var lika ofta kärande. Modern
anförtroddes vårdnad i 57 % av fallen och fadern i 43 %. I 80 % av ärendena
hade en av parterna rättshjälp eller fri process.

Barnets önskan eller åsikt nämndes som ett argument i 27 % av fallen. I 11 %
av fallen hänvisades till barnets önskan som en del av motiven för domen. I 5 %
av fallen ansåg domaren att man inte skulle ta hänsyn till barnets önskan och i 7 %
av fallen framkom det i domens motivering att barnet vägrade att ta ställning. Vid
två tillfallen var det frågan om syskongrupper där syskonen sinsemellan hade
olika önskemål.

Jag har först och främst behandlat ämnet utifrån frågor om vårdnad. När det
gäller själva processen tycker jag att samma argument gäller inom social-
rätten som inom familjerätten - att tillgången till andra fackkunskaper, till
sakkunniga utredningsmän och meddomare är av största betydelse för att säkra
barnets bästa.

Avslutningsvis vill jag försöka sammanfatta mina åsikter om referentens
teser. Jag har problem med att ta ställning till den första tesen "Barnets rätt till
att fa information om vad saken gäller och vad som kommer att hända med
honom eller henne". Referenten betonar barnets rätt att få information om
processen. Hur skall detta ske? Vem är det som skall ge barnet den infor-
mationen? Hur kan man säkra att barnet får opartisk information och i enlighet
med barnets mognad och förmåga att ta ställning till informationen? Denna
praktiska information saknas i referatet och därför kan man inte ta ställning till
tesen. Riskerar vi inte att involvera barnet för mycket i de vuxnas tvister?
Riskerar vi barnets grundläggande rättighet att få vara barn och att skyddas så
mycket som möjligt av de vuxna? Utan att motsäga referenten så tror jag att
det är på sin plats att överväga problemen utifrån det praktiska rättslivets
synvinkel.
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Jag är enig med referentens andra tes om barnets rätt att tiga och i praxis är det
ju ofta så att det av de sakkunnigas utredningar framgår att barnet inte önskar
uttrycka sin åsikt.

Den tredje tesen, som gäller barnets egen representant, har jag redan i mitt
anförande tagit ställning till. Jag vill tillägga att jag inte i domstolspraxis har sett
något som helst behov för barnet att ha en egen representant. Om man inte kan
motivera ett sådant förslag med ett praktiskt behov, skall man inte göra en
lagändring bara för ändringens skull.

När det gäller den fjärde tesen i fråga om vem som har rätt att företräda barnet
som biträde eller representant, hänvisar jag till det som tidigare anfördes.

Medlingen, som behandlas i den femte tesen, är enligt min mening primärt
föräldrarnas sak. Genom medlingen försöker man nå en överenskommelse om
barnets framtid. Föräldrarna känner i de flesta fall sitt barn bäst och har därför de
bästa förutsättningarna att hitta den lösning som är bäst för barnet. Familjerådgiv-
ning kan naturligtvis vara av stor betydelse i detta avseende som hjälp för
föräldrarna, men jag anser att man inte skall blanda in barnet i medlingsfasen.
Man skall tvärtom skydda barnet så mycket som möjligt och ge föräldrarna en
chans att komma fram till en lösning utan att dra in barnet i tvisten.

Avslutningsvis vill jag säga att domstolarna, enligt min mening och erfarenhet,
tar regeln om "barnets bästa" på allvar och jag anser att processreglerna i Norden
- åtminstone i mitt hemland - i stort sätt kan säkra barnets bästa i dessa mycket
viktiga processer. Det är viktigt att vi inte gör ändringar bara för ändringarnas
skull - det måste finnas faktiska behov i det praktiska livet för ändringar när det
gäller så viktiga intressen som barnets bästa under processen. Några risker far vi
aldrig ta i detta avseende.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:

Vi diskuterer altså hvem som skal bestemme hva som er best for barnet - barnet
selv, foreldrene, sosiale myndigheter, sakkyndige, dommere.

Men hva er virkelig best for barnet? Det er et tema som er ytterst komplekst, og
som det i virkeligheten ikke finns noe entydig svar på. Den ene ektefelle kan gi
ømhet og varme, den armen gir fasthet og disiplin. Den ene kan gi gode økono-
miske kår, den annen kan gi følelsemessig trygghet og harmonisk utvikling...
Temaene kan forfleres og gis i kryssende sammensetninger. Vi snakker om helt
inkommensurable størrelser, og hva som virkelig er best for barnet er umulig å
avgjøre, uansett hvem som gjør det. Det blir til at vedkommende legger inn sine
egne prioriteter av menneskelige kvaliteter.

Dessuten, og det er enda mer problematisk: Vi har ingen erfaring for hva som
virkelig var best for barnet, når man ser på det etterpå etter 5,10 30 år senere, eller
ved "barnets" grav. Jo, vi kan se om det gikk bra eller dårlig ut fra visse kriterier.
Men vi vet ikke hvordan det hadde gått med et annet valg den gang!
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Det er i virkeligheten helt umulig å forske empirisk og verifiserbart på disse
helt grunnleggende livsforhold. Jag kan vise til en interessant bok av Robert M.
Dawes, "House of Cards, Psychology and Psychotherapy built on Myth", 1994,
hvor man i tillegg lærer at psykologer og andre såkalte sakkyndige i praksis ikke
har bedre forutsetninger enn "folk flest" til å spå om disse ting.

Derfor er jeg tilbøyelig til å mene art vi bør ha mer faste og översiktlige regler
for hvor barnet skal være. I forhold til myndighetene bør de være hos sine
foreldre, dersom de ikke lider direkte påviselig overlast, og det skal ganske mye
til. I strid mellom foreldre, mener jeg at det i loven bør være klare preferanser for
den ene, og gjerne i den form som vi hadde tidligere, hvor moren hadde et
lovbestemt fortrinn.

Ellers har jag atskillig sans for den regel jag har fått fortalt gjelder i arabiske
land: En pike skal være hos moren. En gutt skall være hos moren til gutten er 10
år. Deretter skal han være hos faren. Så vet man hva man har å holde seg til.

Referent, jur.dr Kirsti Kurki-Suonio, Finland:

Det sker en viss utveckling mot att ta in nya element i processen, men det som jag
anförde i referatet betyder inte att jag personligen tycker att det är bra. Experter-
nas synpunkter har varierat under årens lopp. Barnets bästa är på sätt och vis en
kulturfråga, något som förändras med tid. Utvecklingen går nu mot betonandet av
barnets grundläggande rättigheter. Barnets egen möjlighet att påverka saken, det
vill säga barnets autonomi, får mer och mer utrymme.

Ett barn skall inte vara part, särskilt inte när det gäller vårdnadsfrågor. Men vad
betyder det att företräda barnet (med hänvisning till konventionen), om barnet inte
är part. Blir barnet mer och mer subjekt enligt den nya trenden? Samtidigt är det i
verkligheten oftast så att ett barn i en process inte vet vad som kommer att hända
det.

Debattledare, jur.dr Sami Mahkonen, Finland:

Jag anser med hänvisning till bland annat FN:s barnkonvention att barnets bästa
inte är en kulturell fråga.

Korreferent, höjesteretsadvokat Valborg Snœvarr, Island:

Mitt svar på frågan om man gått för långt i säkerställandet av föräldrarnas
rättigheter i socialrättsliga processer och om detta är förenligt med barnets bästa
är följande. Ibland tar domstolarna för mycket hänsyn till barnets bästa och
beaktar kanske inte de administrativa kraven och föräldrarnas rättigheter. Med
hänvisning till artikel 8 i europeiska människorättskonventionen så skall ju bar-
nets intresse gå före i en konflikt mellan barnets och föräldrarnas intressen.
Barnets bästa är en individuell fråga, om den är kulturell eller inte är då inte av
betydelse.
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Statsamtmand Bente Flindt Sørensen, Danmark:

Jeg deltager i diskussionen som repræsentant for praktikerne. Statsamterne træf-
fer afgørelser i familieretlige sager, herunder sager om samvær med børn.

Til de foregående indlægsholderes diskussion om, hvorvidt barnet er objekt
eller subjekt vil jeg sige, at barnet naturligvis er subjekt, men vel samtidig objekt
- for forældrenes konflikt. Med hensyn til spørgsmålet om barnet skal have ret til
en egen repræsentant, vil jeg gerne udtrykke stor betænkelighed ved en sådan
ordning. Jeg tror bestemt ikke, at det vil føre til bedre afgørelser, heller ikke set
med barnets øjne.

Grundlæggende er det vores holdning, at forældrene er de bedste til at vide,
hvad der er bedst for barnet. Vores udgangspunkt er derfor også, at forældrene er
barnets bedste repræsentant. Undtagen naturligvis i helt særlige sager, hvor der fx
er sket overgreb mod barnet.

Når forældrene i en samværs eller forældremyndighedssag på grund af indbyr-
des højt konfliktniveau har svært ved at se, eller slet ikke formår at indse, hvad der
er bedst for barnet, så er det myndigheden/domstolen, der skal varetage barnets
interesse.

Som myndighed opfatter vi os i høj grad som barnets repræsentant, idet
det er vores opgave at sikre, at afgørelsen der træffes er til barnets bedste. Det er
vores pligt efter loven. Myndigheden har pligt til at søge sagen tilstrækkeligt
oplyst til, at der kan træffes en beslutning til barnets bedste. Man taler
med mor, med far, med barn, man giver rådgivning til forældre og børn,
og man indhenter børnesagkyndige undersøgelser. Myndigheden har trænede
jurister og børnesagkyndige rådgivere/ psykologer, der er vant til at tale med
børn, trænet i at vurdere børns udsagn og troværdigheden af det, de siger, - at
det fx ikke er mors eller fars mening. Myndigheden skal endvidere rådgive
barnet i det omfang, der er behov for dette. Hvis man mener, at myndigheden
ikke med de midler den har er tilstrækkelig kompetent til at træffe afgørelser til
barnets bedste, må man stile mod at gøre myndigheden mere kompetent. Jeg
frygter at en repræsentant, vil blive et forvirrende element, og jeg har meget svært
ved at forestille mig, at en barnets repræsentant skulle sikre bedre afgørelser for
barnet.

Hvordan kan fx man være sikker på, at det barnets repræsentant giver udtryk
for er barnets oprigtige mening. Hvor bredt er repræsentantens grundlag for at
udtale sig, hvilken information skal repræsentanten have fra andre, og hvilken
information har repræsentanten givet barnet inden det udtaler sig.

Barnets ret til at udtale sig kan være et reelt dilemma i forhold til kravet om at
sikre barnets bedste, ikke mindst i sager med et højt konfliktniveau, hvor børnene
ofte kommer i klemme mellem forældrene. Mange børn tror, at de skal udtale sig,
og hjemmefra har de måske fået at vide, at de skal fortælle, hvilken beslutning de
mener, der skal træffes. Vil repræsentanten have øje for dette.
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Min konklusion er, at en egen repræsentant for barnet på ingen måde vil føre til
en forbedring af barnets retssikkerhed og dermed heller ikke til bedre afgørelser
for barnet. Derimod frygter jeg, at det vil kunne blive en yderligere konfliktfaktor
i forhold til forældrene og medvirke til en yderligere dramatisering af disse i
forvejen vanskelige sager.

Kammarrättspresident Anitha Bondestam, Sverige:

I Sverige används inte sakkunniga meddomare. Grunden till detta är osäkerheten
om vilken sakkunskap som behövs för att uttala sig om barnets bästa. Sakkunniga
som anlitas kommer ofta till olika resultat i samma fråga. Vi har därför valt att ha
de sakkunniga "på golvet" så att de kan korsförhöras av vardera parten.

Ett problem som jag undrar hur ni har löst i andra länder är återföring av
domstolarnas bedömning: Hur gick det sen? Socialnämnden anser sig på grund av
sekretessbestämmelserna inte kunna ge domstolarna återföring. Vi vet därför inte
om vi gjort misstag vid barnomhändertaganden och kan inte heller lära oss av
misstagen respektive de riktiga bedömningarna, vilket är en klar brist för rätts-
praxis.

Stipendiat Karl Harald Søvig, Norge:

Spørsmålet om hvordan barnets beste skal sikres er en vanskelig problemstilling.
Når jurister skal svare på kompliserte spørsmål bruker vi vanligvis lang tid på å
tenke oss om. Jeg tror ikke vi har god tid når vi i praksis skal ta stilling til barnets
beste. Spør vi barn som er involvert i barnefordelingssaker og barnevernsaker,
tror jeg deres svar vil være at saken må avgjøres så fort som mulig. Begge
sakstypene kan ta opp mot fire år og risikerer å måtte gjennom tre til fire
instanser. Lang saksbehandlingstid er uheldig på minst to måter for barna. For det
første kan uvissheten være uutholdelig for barna. For det annet kan saksbehand-
lingstiden påvirke saksutfallet. Illustrerende i så måte er Høyesteretts dom av 27.
juni 2002. Et mindretall på to dommere uttalte her at vilkårene for overføring av
omsorgen fra mor til det offentlige ikke var tilstede da vedtaket ble truffet i 1999.
Vedtaket ble likevel opprettholdt i 2002, fordi tilbakeføring ville kunne føre til
alvorlige traumer for barnet.

Korreferent, höjesteretsadvokat Valborg Snœvarr, Island:

Med hänvisning till Flint Sørensens inlägg är det bra att höra att myndigheterna
fungerar som barnets representant. Barnet kan inte alltid ha en önskan. Orsaken
till detta kan vara att barnet till exempel tycker synd om en förälder. Det kan vara
farligt att lägga barnets önskan till grund för ett avgörande. Vårdnadsutredarna
kan tala för barnet i vissa sammanhang, psykologerna uttrycker barnets önskan.
Advokaterna är den instans som vet hur det gick sedan. Jag instämmer med att det
är förenligt med barnets bästa att konklusionen i en process kommer fort.
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