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Debatleder: Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye, Danmark

Debatlederen bød velkommen og fremhævede, at de på mødet frem-
lagte 8 hovedteser og 2 underteser dannede grundlaget for debatten.
Uanset at samtlige teser principielt indgik i debatten, var der mellem
referent og korreferent enighed om at søge debatten focuseret på
enkelte af disse.

Af tidsmæssige grunde ville problemet om samkvemsretten og
dens gennemførelse samt international-privatretlige spørgsmål blive
holdt i baggrunden.

Referent, professor, jur. dr. Ulla Jacobsson, Sverige:

Kära Nordiska Vänner
1979 är av Förenta Nationerna utlyst som Barnens Ar. Det är inte

en minoritet som härigenom blir uppmärksammad. I våra nordiska
länder är ungefar en fjärdedel av befolkningen underårig. I många
utvecklingsländer utgör barnen omkring halva befolkningen. Det är
inte heller en grupp utan betydelse och inflytande som uppmärksam-
mas av Förenta Nationerna. De som är barn i dag formar samhället
i morgon. Bakom omsorgen om barnen bör därför inte endast ligga
omtanke om en utsatt grupp utan även insikten att vi i framtiden får
det samhälle vi uppfostrar den nya generationen till. Omsorgen om
barnen är kanske den viktigaste politiska frågan av i dag. Den svenske
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författaren Per Westberg har formulerat prioriteringstanken så att vi
får den åldringsvård, den föräldraattityd, den inställning till krig och
fred som vi programmerar de nya människorna för.

En intuitiv klarsyn beträffande frågans betydelse parad med en
strävan att låta nordiska juristmöten vara nya idéers debattforum fick
styrelsen att välja barns rättssäkerhet till ämne för plenardebatten i
dag. Då jag fick uppdraget att ställa samman diskussionsmaterial
erhöll jag fria händer att avgränsa ämnet. Det finns tre huvudområ-
den inom lagstiftningen att välja mellan: grundlagarna, sociallagarna
och den familjerättsliga lagstiftningen. Dessutom är barns rättssäker-
het beroende av lagstadganden som ingår i brottsbalken, rättegångs-
balken, förvaltningsrätten och diverse speciallagstiftning.

Vid valet av område har jag använt två urvalsprinciper. Enligt den
första gällde det att finna jungfrulig mark dvs ett område där aspek-
terna på barnets rättssäkerhet spelat en underordnad roll eller ingen
roll alls. Enligt den andra gällde det att finna det för barnet mest
centrala området.

Sociallagarna föll bort enligt den första urvalsprincipen. De frågor
som angår samhällets ansvar för barnen är givetvis Här är det av
intresse i vad mån man i lagstiftning och praxis prioriterat föräldrar-
nas rättssäkerhet framför barnets i förhållande till samhället. I den
svenske socialutredningens förslag till ny lagstiftning av 1977 har
man tagit upp frågor om denna priotering och lagt fram vissa förslag
för stärkande av barnets rättssäkerhet.

Grundlagarna föll bort enligt den andra urvalsprincipen. Inom
detta område framstår det i och för sig angeläget att analysera de
grundlagsskyddade rättigheternas tillämplighet på den underårige.
Vissa fri- och rättigheter är utan intresse för barnet medan det före-
faller finnas ett behov av att för barnets räkning särskilt stadga skydd
för andra fri- och rättigheter. Dessutom kan man ifrågasätta det
meningsfulla i att tillerkänna barnet fri- och rättigheter som det inte
självt kan göra gällande. Dylika frågeställningar har inte tidigare förts
fram åtminstone inte i Sverige. Även om detta område är jungfruligt
och angeläget så är det dock enligt min uppfattning inte det för barnet
mest centrala området.

Den familjerättsliga lagstiftningen svarar däremot mot kraven en-
ligt båda urvalsprinciperna. Lagstiftningen är uppbyggd med ut-
gångspunkt i föräldrarnas intressen — lägg märke till termen föräldra-
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balk (FB). På vissa punkter har barnets rättssäkerhet beaktats men
först i andra hand.

Även inom den familjerättsliga lagstiftningen måste ett val göras
mellan olika frågor. Barnets rättssäkerhet kan sägas vara beroende
av regler om bestämmande av faderskap. Frågor om skyldighet att
bidra till barnets underhåll är viktiga för barnet. Men viktigast fram-
står de regler som angår vem som skall bestämma över barnets
person. Kärnan i barnets förhållande till omvärlden är dess förhål-
lande till föräldrarna. Vem skall ha vårdnaden om barnet? Vad skall
vårdnaden innebära? Svaren på dessa två huvudfrågor bildar funda-
ment för all övrig lagstiftning om barn. Jag har därför valt att be-
handla vårdnaden om barn enligt familjerätten.

Förebilder för mitt arbete har jag hämtat i USA, England och
Norge. I USA och England har man sedan några år tillbaka fört en
idédebatt om maktstrukturen inom familjen. Man har fört debatten
som en fråga om kollision mellan två grundläggande idéer i den
västerländska kulturen; idén om invididens frihet och idén om famil-
jens betydelse. Att lyfta fram barnet som individ och ge det rätt att
i större omfattning självt bestämma skulle enligt mångas åsikt krossa
familjen - vilket på lång sikt skulle vara ödesdigert just för barnet.

Jag har i mina åtta teser följt idén om individens frihet. Därmed
är inte sagt att jag vill krossa familjen. Min tanke är att barnets rätt
att bestämma över sina egna angelägenheter och att bli respekterad
som individ skall gälla inom familjen. Endast om barnet inte respek-
teras som individ inom familjen skall det kunna få hjälp utifrån.

Jag har i mina åtta teser föreslagit laglig reglering av mer preci-
serad och detaljerad typ än vi hittills haft angående vårdnaden om
barn. Frågan bör därför ställas om det över huvudtaget är menings-
fullt att lagstifta närmare inom detta område. De nuvarande ramstad-
gandena - i svensk rätt om vårdnadshavares skyldighet att sörja för
barnets person, att ge det uppfostran, uppehälle, undervisning och att
hålla uppsikt över det - har sannolikt endast haft en lagteknisk
uppgift som bas för regler om föräldrars underhållsskyldighet och om
vårdnadshavares straff- och skadeståndsrättsliga ansvar. Skulle exem-
pelvis en barnets rättighetskatalog kunna få en större och annorlunda
betydelse än de nuvarande ramstadgandena?

Enligt min uppfattning är detta fullt möjligt. Domstolarna skulle
kunna använda detalj regler om vårdnadens innebörd som riktlinjer
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vid beslutsfattande om vårdnadshavare. Föräldrar i allmänhet skulle
kunna påverkas i sina attityder mot barnet genom en lagstadgad
rättighetskatalog.

Jag övergår nu till att kort kommentera tre av mina åtta teser,
nämligen tes nr 3 om presumtionernas betydelse i vårdnadsmål, tes
nr 7 om barnets talerätt och tes nr 5 om barnets rätt till skilsmässa
från sina föräldrar.

Tes nr 3
Jag har i denna tes gjort gällande att domstolarna vid beslutsfat-

tande i vårdnadsmål använder sig av presumtioner. Domstolarna
utgår från att föräldrar är bäst och vet bäst vad som är bra för barnet.
Man utgår vidare från att en mor är bättre än en far och från att barnet
har det bäst där det redan befinner sig. De två första presumtionerna,
föräldrar är bäst och föräldrar vet bäst är lagstadgade — inte ordagrant
utan innehållsmässigt. Moderspresumtionen har haft uttryckligt stöd
i svensk lag tidigare. Både moderspresumtionen och den så kallade
status quo presumtionen har stor betydelse i rättspraxis.

Presumtionerna bygger på antaganden om sociala och psykologi-
ska faktorer. Härav följer att efter hand som faktorerna förändras
borde även presumtionerna förändras eller inte längre användas. Det
finns emellertid en tendens hos domstolarna att kvarhålla bruket av
en presumtion som blivit inarbetad i beslutsprocessen.

Jag menar att ingen av de fyra här nämnda presumtionerna kan
tilläggas oförändrad vikt. Detta är kanske enklast påvisbart beträf-
fande moderspresumtionen. Om man avfärdar idén att könshormoner
skulle göra alla kvinnor mer lämpade än alla män att vårda barn
måste man likväl vidgå att man tidigare med rätta kunnat använda
moderspresumtionen. Flertalet kvinnors lämplighet att vårda barn
har varit betingad av bland annat uppfostran och strukturen på
arbetsmarknaden. De sociala och psykologiska faktorer det här är
frågan om har under de senaste decennierna starkt förändrats. Fler
och fler kvinnor saknar särskild träning för vårduppgifter medan allt
fler män tillägnar sig sådan. Därmed blir sannolikheten allt mindre
för att ett allmänt antagande om kvinnans större lämplighet att vårda
barn skall stämma i det konkreta fallet. Vill man anpassa beslutsfat-
tandet efter den sociala verkligheten bör man därför mönstra ut
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moderspresumtionen och i stället i den individuella prövningen utgå
från båda förädrarnas lika lämplighet.

Tes nr 7 om barnets talerätt
Barnet saknar i dag talerätt i vårdnadsmål. Då jag diskussionsvis

fört fram tanken att ge barnet talerätt i dessa mål har jag mötts med
ironiska kommentarer om det olämpliga däri att dra in barn i rätts-
salen. Den ironiska udden kan brytas med två argument. För det
första har barnet talerätt i andra mål inför domstol ex i faderskapsmål,
arvstvister, skadeståndsmål, förmynderskapsärenden. För det andra
är talerätten en särskild fråga och processbehörigheten dvs rätten att
själv företräda en annan fråga.

Talerätten brukar definieras som rätten att vara part i rättegång.
Man kan också framhålla talerättens funktion att ge möjlighet att
använda processreglerna i någons intresse. Talerätten innebär att
kunna själv eller genom ombud ansöka om stämning, medge eller
bestrida, begära ytterligare utredning, överklaga mm.

Två frågor är särskilt intressanta angående barnets talerätt i vård-
nadsmål; för det första frågan om barnets ställning av med- eller
motpart till endera eller båda föräldrarna, för det andra frågan om
vilken eller vilka processhandlingar som talerätten bör avse.

Tes nr 7 hänger samman med förslaget i tes nr 8 om möjlighet
att förordna barnavårdsman som skulle företräda barnet inför rätta.

Tes nr 5 om barnets rätt till skilsmässa
Denna tes har väckt större uppmärksamhet än mina sju övriga

teser tillsammans. Det har förvånat mig. Jag anser nämligen att
barnets rätt till skilsmässa från föräldrarna är en logisk följd av ett
resonemang som utgår från barnets situation.

Om ett barn kommer i en krissituation visavi sina föräldrar och
krisen är av så allvarlig art att man inte kan lösa den inom familjen,
bör givetvis i första hand en psykolog, en barnläkare, en socialarbe-
tare eller annan lämplig person kopplas in för att söka tala barn och
föräldrar tillsammans. I de fall i vilka detta inte lyckas beroende på
att konflikterna är så hårda att de framstår som olösbara bör rimligt-
vis någonting kunna göras på barnets eget initiativ. Om man utgår
från att valet av vårdnadshavare är reglerat i lag och/eller beslutat
av domstol, framstår det inte då som rimligt att ge barnet en legal
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nödutgång? Finns det något annat fall i vår lagstiftning i vilket en
person är rättsligt bunden på visst sätt utan att kunna på eget initiativ
få den rättsliga bindningen prövad?

Korreferent, lagstigningsrådet, Matti K. Savolainen, Finland:

fandt, at i trianglen forældre, barn, samfund var de mest væsentlige
retsproblemer på den ene side forholdet mellem samfundet og foræl-
drene og på den anden side forholdet mellem barnet og samfundet.
Han fandt, at den af referenten valgte angrebsvinkel var egnet til at
føre til en privatisering af samfundsproblemet. Ved at focusere på
forholdet mellem forældre-barn som det vigtigste og i forholdet mel-
lem forældre og børn give barnets frihed karakter af juridiske rettig-
heder, overser man ofte de struktuelle faktorer i det samfund, hvor
familien lever. Man overser således kulturfaktorer, økonomiske for-
hold, bolig- og arbejdsforhold, forskellige vaner i opdragelse og idea-
ler, ulige klasser i samfundet, altsammen faktorer, som man kun i
begrænset udstrækning, om overhovedet kan påvirke ad juridisk vej,
men altsammen faktorer, som er af central betydning, om man virke-
lig effektivt vil forbedre barnets retssikkerhed. Ko-referenten gik
herefter over til at behandle nogle af de teser, referenten havde taget
op til behandling og fremhævede, at han havde valgt at behandle de
teser, som omhandler barnets rettigheder, forældremyndighedens
indhold og gennemførelse af barnets rettigheder i praksis. Ko-refe-
renten ville således først og fremmest behandle teserne 1, 2 og 8, og
i mere begrænset omfang teserne 4 og 5, der har vis sammenhæng
med teserne 1 og 2. Ko-referenten anførte følgende:

Grundtanken i den första tesen är att överföra det statsrättsliga
grundrättighetssystemet i familjerätten och reglerar förhållandet för-
äldrar barn enligt denna modell. Den föreslagna rättighetskatalogen
skulle i viss mening han en dubbelfunktion. Den skulle för det första
styra och påverka rådande attityder i samhället i riktning mot respekt
för barnets självständighet och särart. För det andra skulle katalogen
utgöra en grund för beslutsfattande när domstolarna skall avgöra
huruvida den ena av föräldrarna i tvistliga vårdnadsfall bör skiljas
från vårdnaden. Beträffande denna tes skall jag försöka begränsa mig
till några principiell anmärkningar.
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För det första kan man ifrågasätta om sådana rättsnormer som
saknar direkta sanktioner verkligen har nämnvärd betydelse vid styr-
ningen av människornas beteende och attityder. Särskilt då man
försöker att påverka medborgares beteende i deras personliga förhål-
landen är jag troligen inte lika optimistisk som referanten tycks vara.

För det andra kan man också ifrågasätta »rättighetskatalogens«
ideologiska innehål med tanke på de problem som tycks vara de
viktigaste vid barnets uppfostran, utveckling i dagens samhälle. När
produktionen och aktivt deltagande i förvärvslivet har för det mesta
skjutits utanför kärnefamiljen har följden varit att barnens ställning
i dagens samhälle har blivit tämligen isolerat både i förhållande till
dess föräldrar och också till produktionslivet och samhälleliga aktivi-
teter i allmänhet. Som man har sagt det som har blivit kvar för barnen
är ett slags meningslös »husdjursroll« i kärnfamiljen. Mot denna
bakgrund kan det vara till nackdel att genom en sådan rättighetska-
talog man kraftigt understryker barnets självständighet, barnets au-
tonomisk ställning och barnets okränkbarhet, alltså ett slags »right
to be let alone-ideologi«. Det här kan leda till att en öppen och positiv
social växelverkan mellan barn och föräldrar försvagas.

Än mer tveksam förefaller den andra funktionen, tanken att rättig-
hetskatalogen skulle användas som mått — om också bara som kom-
pletterande bakgrundskritirium — när man skall avgöra stridiga vård-
nadsmål. Ett sådant system skulle förmodligen leda till att behand-
lingen av vårdsnadsmål skulle bli klart mera skuldfargad än för
närvarande. Vid tvistiga vårdnadsfall skulle man inte i första hand
fasta uppmärksamhet vid den framtidsprognos utan också smatidigt
vid frågan om den ena eller andra av föräldrarna har kränkt den
integritet som barnet skulle åtnjuta enligt »rättighetskatalogen«.

Reglerna i tes no 2 om det egentliga innehållet av vårdnaden kan
grovt indelas å ena sidan regler om den faktiska vårdnaden psykisk
och fysisk omsorg och å andra sidan normer om beslutsfattande och
tillsyn. Med tanke på moders uppfostringsideologi är det viktigt och
rätt att principerna om den faktiska vårdnaden har skrivits i referaten
utgående från barnets förhållanden och ur barnets synvinkeln. Däre-
mot är det tveksamt om det är »endamålsenligt att principerna om
den faktiska vårdnaden i tesen i första hand, om jag har förstått
referanten rätt, reglerar förhållandet mellan barnet och den faktiska
vårdsnadshavaren, oberoende av det om vårdnaden också i kuridisk
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bemärkelse ankommer på honom. De olika fall där barnet faktiskt
vårdnäs av någon annan än den juridiska förvårdnadshavaren kan
vara så olika både i fråga om kvalitet och varaktighet att tillämpnin-
gen av de regler som framförs i tesen kan vara i några fall ganska
problematisk.

Med tanke på barnets rättsskydd är det vid sidan av den faktiska
vårdnaden minst lika viktigt hur man ordnar beslutsfattande till
frågan som gäller barnets person och naturligvis desto viktigare ju
större betydelse den aktuella frågan här. Dessa frågor har reglerats
i tes 2 så att samråd mellan barnet och föräldrarna och en gradvis
tilltagande självständighet för barnet utgör huvudregeln. Vad som är
väsentligt i tesen är att dessa principer endast gäller det interna
förhållandet mellan barnet och föräldrarna. De frågor som gäller
vårdnadshavarens behörighet att företräda barnet och motsvarande
barnets rätt att i förhållande till utomstående och särskilt i förhål-
lande till myndigheter handla självständigt eller tillsammans med
vårdnadshavaren förudsetts att i enlighet med traditionell lagstift-
ningsteknik förbli reglerade i speciell lagtiftning processuell förvalt-
ningsrätt osv. lagstiftning.

Enligt min uppfattning kan man dock påvisa flere grunder som ger
anledning att ifrågasätta denna traditionella lagstiftningsteknik. Med
tanke på barnets rättsskydd är det ofta av sekundär betydelse att de
normer som gäller det interna förhållandet mellan barnet och vård-
nadshavaren som huvudregel förutsätter samråd om den speciallag-
stiftning som reglerar vårdnadshavarens behörighet att företräda bar-
net ändå ger föräldrarna en absolut rätt att fatta beslut som binder
barnet oberoende av barnets vilja och t. o. m. mot barnets vilja. För
andra, sätt ur barnets synvinkeln förefaller det också kontroversiellt
att stadgandena om vårdnaden syftar till att skydda barnets integritet
inom familjen såsom har förutsatts i tes no. 1 medan å andra sidan
speciallagstiftningen ger vårdnadshavaren en makt att antigen abso-
lut eller beroende på myndigheternas prövning på uppgifter av myn-
digheterna om barnets person i frågor som är mycket känsliga för
barnet. För det tredje den speciallagstiftning som reglerar barnets
respektive vårdnadshavarens ställning saknar överblick, den är ofta
splitrad och kanske till og med motstridig. Den lagstiftningen kan ofta
bygga på olika utgångspunkter om barnets ställning i förhållande till
sina föräldrar och samhället. Både av didaktiska skäl och också med
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tanke på rättsskyddssynpunkterna skulle det vara viktigt att man i
samband med stadgandena om vårdnad kunde kodifiera och revidera
de viktigaste stadgandene om barnets och vårdnadshavarens ställ-
ning i samhället i olika förhållanden utanför familjen särskilt i förhål-
lande till myndigheter. Jag är medveten att det här tanken som jag
nu framført har också framkastats i den senaste nordiska lagstiftnings-
debatten och att tanken i allmänhet ha blivit avvisad men jag är
emellertid inte övertygad om att de närmast tekniska överväganden
och synspunkter som anförts mot den här tanken är särskilt tyngt
vägande.

I tes no, 5 har referanten fört fram tanken på barnets rätt att på
skillsmässa från sina föräldrar genom att tillämpa en form av sön-
dringsprincip. Som utgåndspunkt tycker jag att tanken är i och för
sig godtagbar också om jag å andra sidan har en del tvivel om den
och hur den kan sammankopplas med den tanke på en företrädare
för barnet som förs fram i tes no. 8. Dessutom tror jag emellertid att
en skillsmässa för barnet inte i praktiken skulle verkligen fungera så
som ett verkligt medel att lösa konflikter inom familjen. Det förefaller
mig också som en »Skillsmässa« inte skulle vara ett ändamålsenligt
åtgärd där man försöker lösa just de fall som referanten hänvisar till
i sina kommentarer. Tvärtom kan dessa situationer tydligen mera
ändamålsenligt lösas genom att reglera bara ett moment i vårdnaden
nämligen vårdnadshavarens rätt att besluta om barnets bostad. Det
är inte tillfredsställande vare sig ur praktisk synvinkeln eller ens i
princip med tanke på barnets rättsskydd att frågan under vilka för-
utsättningar och inom vilka gränser barnet har rätt att besluta om
sin bostad, har reglerats så bristfälligt och inaxakt som har skett
åtminstone i Finland och, om jeg har förstått det riktigt, också i
Sverige. Därför förefaller det att vara motiverat att man till den ovan
skisserade katalogen över barnets rättigheter skulle foga klarare stad-
gangen både om förädrarnas rätt att besluta om barnets bostad och
vistelseort och också om barnets rätt att självständigt besluta om
bostaden oberoende av föräldrarnas vilja.

Med tanke på barnets rättigheter är det lika viktigt hur rättighe-
terna kan förverkligas i praktiken som vilka rättigheter och rätt-
skyddsmedela lagstiftningen formellt ger barnen. Barnet kan ju i
allmänhet inte själv genom egna åtgärder effektivt övervaka och
genomföra dessa rättigheter. Vilka skulle då vara mellen för att ge-
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nomföra barnets rättigheter så att de inte bara skulle stanna på
pappret och bli utan praktisk betydelse? Den åtminstone skenbart
enklaste lösningen är den som referanten har lagt fram i tes no. 8.
Med tanke på de situationer där barnet inte själv förmår tillvarata
sina rättigheter ställer man en särskild företrädare till barnets förfo-
gande. Före trädaren handlar i barnets namn och försvarar barnets
rättigheter i olika konfliktsituationer inom familjen. Är lösningen
verkligen så enkel?

Tanken på en särskild företrädare för barnet som tillvaratar bar-
nets rättigheter kan möjligen försvaras när det är fråga om konflikt-
situationer utanför familjen och som gäller barnets rättigheter t. ex.
barnets rättskydd gentemot socialmyndigheternas åtgärder, barnets
rättskydd i anstalter, skolor o.s.v. I dessa konfliktsituationer kan det
vara viktigt att det finns en person tillhands som har tillräckliga
kunskaper om hur en sådan institution fungerar vilka regler som
gäller för institutioner, Det är också viktigt att en sådan person har
en självständig ställningsberoende av institutionen i fråga. Såväl bar-
net som föräldrarna är ju ofta hjälplösa inför social-, skol- och an-
staltsbyråkratin.

Däremot är det betydligt mera problematiskt om man kan använda
denna modell för att effekttivt genomföra barnets rättsskydd inom
familjen. Som redan referanten konstaterat är det mycket känsligt att
utifrån ingripa i familjens interna angelägenheter, särskilt om man
starkt anslutar sig till den traditionella liberalistiska synen om på
förhållandet mellan familjen och statsmakten. Detta principiella pro-
blem kan nog undvikas så att den instans som får till uppgift att
övervaka barnets rättsskydd inom familjen inte formellt handlar så-
som ett samhällsorgan utan som en »företrädare« för barnet, att
»företrädaren« indentifieras med barnet. Vid en närmare analys före-
faller dock den här konstruktionen att delvis vara en skenlösning.
Barnets behov att få använda en företrädare är naturligvis större allt
eftersom möjligheterna för barnet att själv personligen övervaka sina
rättigheter är mindre. I det här ligger emellertid också samtidigt att
barnet då inte heller har möjligheter att påverka företrädarens verk-
samhet och övervaka företrädarens beslut och åtgärder. I allmänhet
kan man nog säga att det är en fiktion t. ex. att tala om en »Företrä-
dare« för ett tvåårigt barn. I grund och botten är det fråga om en
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kontroll som ett samhällsorgan skulle utöva gentemot familjens in-
terna angelägenheter.

A andra sidan förefaller det inte att vara den bästa utgångspunkten
att lösa konflikter inom familjen genom att försöka genomföra kon-
fliktlösningen utgående från ett motsatsförhållande mellan barn och
förädrar och särskilt genom att försöka bedöma situationer från en
poängterat juridisk synvinkel. I stället borde man till utgångspunkt
för konfliktlösningen ta familjens situation som helhet och utgå från
att de juridiska lösningarna och särskilt »barnets skilsmässa« från
föräldrarna kan komma i fråga först när alla andra lösningar redan
använts. Att rikta juridiska sanktioner mot föräldrarna när barnets
rättigheter kränkts, skapar i de flesta fall olägenheter och lidande just
för barnet. Möjligheterna för en utomstående företrädare för barnet
att förstå alla de faktorer inom familjen som har lett till konflikten
är mycket små. Redan kravet på kunskaper och yrkesskicklighet ställs
så högt, att de knappast kan förena sig i samma person. Jag är också
rädd för att ett system, där man skulle utse en företrädare för barnet
för att övervaka dess rättigheter i krissituationer, i praktiken skulle
uppfattas så att samhället ställer familjen i ekonomiska, sociala kriser
under särskild övervakning enligt samma modell som följts i den
äldre lagstiftningen om barn född utom äktenskap i stället för att man
skulle försöka stöda och hjälpa familjen i dess helhet att komma över
krissituationen.

Mot bakgrunden av vad jag har sagt kommer jag till att tanken
på en särskild företrädare för barnet som skulle se till att barnets
rättigheter förverkligas inom familjen, inte är lyckad. Redan med
tanke på ett ekonomiskt utnyttjande av resurserna skulle det vara
betydlig mera ändamålsenligt att försöka utveckla de nuvarande råd-
givnings- och stödtjänster som står till familjens förfogande och att
bygga ut redan existerande organisationer såsom barndagvård och
uppfostringsrådgivning, hälsocentraler och socialbyråer.

Sammanfattning
Referentens huvudtema har varit att i teserna 1, 2, 5 och 8 särskilt

undersöka barnets rättsskydd inom familjen. Därför är det kanske på
sin plats att jag till slut kommer med några avslutande ställningsta-
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ganden, som kanske kunde behandlas som en generalisering av de
enskilda anmärkningar jag gjort.

Barnets rättsskydd inom familjen bildar i praktiken en odelbar
andel av barnets allmänna välfärd i familjen. Barnets välfärd kan inte
indelas i en »rättslig« och en »faktisk« sektor. På andra sidan kan man
bara i mycket begränsad utsträckning kvalitativt öka barnets välfärd
genom rättliga normer som reglerar förhållandena inom familjen.
Det, att man i skriven lag tar in »mjuka«, osantionerade rättsnormer
som reglerar innehållet av vårdnad och fostran i förhållandet mellan
barn och föräldrar, är av relativt liten betydelse jämfört med andra
åtgärder, som samhället har till sitt förfogande såväl för att styra
uppfostringsideologier och -vaner i samhället som för att i allmänhet
påverka familjens välbefinnande. Dessutom uppkommer det ofta svå-
righeter på det politiska planet att uppnå en tillräcklig enighet om
förnuftiga och ändamålsenliga normer rörande uppfostringsideologin
om dess innehåll. A andra sidan blir det bara i ytterst få situationer
möjligt att tillämpa direkta juridiska sanktioner för att lösa konflikter
inom familjen, eftersom negativa sanktioner, straff, skiljande från
vårdnaden i allmänhet förorsakar barnet större olägenheter än nytta.
Positiva juridiska åtgärder som stöder familjens och barnets välbefin-
nande tycks däremot inte finnas att tillgå. Paradoxalt nog kan man
säga att frågan om barnets rättskydd inom familjen inte i första hand
är ett juridiskt problem och inte heller kan lösas med juridiska model.
Huvudvikten måste läggas vid andra samhällspolitiska åtgärder.

Universitetslektor, Lucy Smith, Norge:

Lucy Smith fandt, at det var gunstigt, at referenten havde rettet
opmærksomheden mod barnets retssikkerhed i forhold til forældrene
og var enig i, at det måtte være begrænset, hvad man kunne opnå
ved hjælp af retsregler på området. Hidtil havde det nok været
således, at regler til sikring af barnets retsikkerhed egentlig havde
drejet sig om forældrenes retssikkerhed. Dette havde vist sig eksem-
pelvis i konflikter mellem forældrene og de offentlige myndigheder.

Også i normale familieforhold kunne der være et behov for beskyt-
telse af barnets interesser, nemlig beskyttelse af barnets rettigheder
som individ og barnets ret til at bestemme for og over sig selv. Lucy
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Smith havde derfor stor sympati for referentens katalog over barnets
friheder og rettigheder i tese 1.

På et enkelt punkt fandt Lucy Smith, at referenten havde villet give
barnet for store rettigheder, nemlig i forbindelse med fordeling af
forældremyndigheden ved ophør af forældrenes samliv. Lucy Smith
fandt det irrelevant og for brutalt at lade et barn på eksempelvis 7
år selv udtale sig om disse spørgsmål. Langt mere hensigtsmæssigt
var det dersom forældrene selv fik mulighed for at arbejde sig frem
til en aftale. En retssag om fordeling af forældremyndigheden vil
næsten altid optrappe konflikten. Kan forældrene derfor blive enige,
bør samfundet acceptere dette og ikke udøve en omfattende censur
af forældrenes aftale.

I de tilfælde, hvor forældrene ikke kunne opnå enighed, måtte det
overlades til domstolene at træffe en afgørelse. Her var det vigtigt,
at der i hvert enkelt tilfælde skete en individuel prøvning. Lucy Smith
vendte sig således mod, at der i disse sager udviklede sig præsump-
tioner med hensyn til, hvem der skal have forældremyndigheden.

Justitieråd Olle Höglund, Sverige:

savnede i referentens fremstilling een tese af fundamental betydning.
Han formulerede den således: »Barnets ret til sine forældre«. Olle
Höglund så i diskussionen om ligestilling mellem kønnene, således
som den var lagt op, visse faremomenter. Målet måtte efter hans
opfattelse være, at man skaber grundlag for, at mand og kvinde kan
fungere på lige vilkår i livets forskellige forhold, herunder på arbejds-
markedet, men så en fare i, at man gennem lovgivning og på anden
måde efterhånden tvinger begge forældre ud i arbejdslivet. Barnet
har behov for et tæt samvær med i det mindste en af forældrene, og
dette kunne meget vel i modsætning til det traditionelle kønsrolle-
mønster være faderen.

Justitiesekretären Anja Tulenheimo-Takki, Finland:

Justitiesekretären Anja Tulenheimo-Takki, Finland, var uenig med
referenten i, at man i højere grad skulle lægge vægt på endast barnets
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opfattelse ved fordeling af forældremyndigheden og fremhævede i
denne forbindelse, at man ställer barnet i en svår situation om barnet
skall välja mellan sina föräldrar. Spørgsmålet om fordeling af foræl-
dremyndigheden i skilsmissesituationen angår dessutom også i høj
grad forældrene og deres fremtid.

Overfor udtalelser om, at en »moderpræsumption« skulle betyde
en' diskriminering af mænd, fremhævede taleren, at valget af foræl-
dremyndighedsindehaver ikke kunne ses som et ligestillingsspørgs-
mål, hvor man kunne tilstræbe en fifty-fifty fordeling.

Som en olägenhet av status quo-præsumptionen indvendte taleren,
at den begunstigede även forældre som »kidnapper« deres børn.

Taleren fandt, at den i tese nr. 5 fremsatte ret for barnet til at
begære skilsmisse fra forældrene nærmest måtte karakteriseres som
exces i nødværge. Ganske vist kan barn og forældre passe dårligt
sammen, men man tør vel sjældent tale om en dyb og varig uover-
ensstemmelse. For det første er forældremyndigheden under alle
omstændigheder tidsbegrænset og for det andet bør man snarere søge
at hjælpe forældre og barn med at klare deres krisesituation. I denne
forbindelse fremhævede taleren faren for, at en sådan ret ville give
øgede muligheder for de forældre, der anvender barnet som et våben
i kampen mod hinanden.

Professor, Gunnar Karnell, Sverige:

I sitt referat till juristmötet arbetar Ulla Jacobsson utifrån en osaklig
motsättning. Den ställs fram till bas för hennes teser och den omfattas
inte av den reservation som hon framför, att hon på vissa punkter
hårdragit vad hon anser vara »barnets intressen«. En åsiktsriktning
förnekar enligt henne »föräldrarnas oinskränkta auktoritet«. Denna
åsiktsriktning ställs mot en annan som sägs hävda »föräldrarnas rätt
att själva bestämma över sina barn« Motsättningen utgör en falsk
förenkling. Den bortser från att det traditionella bejakandet av föräld-
rarätten står inom ett omfattande mönster av ömsesidiga förpliktelser,
som ingalunda erkänner någon »oinskränkt auktoritet« av gammal-
romersk typ. Uttryck av sådant slag ger en svartmålning av tidigare
rättsläge som jämnar vägen för dubiösa nyheter. Det finns också
enligt min mening fog att invända mot en skev tendens till att göra
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olika socio-ekonomiska fenomen av okänd varaktighet till skäl för
rättighetsomprövningar av stor omfattning.

Jag skall nu ta upp några punkter rörande Ulla Jacobssons förslag
inom de för dagens debatt uppställa begränsningarna. Den funda-
mentala svagheten i vad hon föreslår kommer fram i de stycken, där
det talas om rätt till skilsmässa mellan barn och föräldrar, grundad
— väl att märka — inte på juridiskt beskrivbar »missskötsel av vård-
naden« utan på »olika åsikter i för dem väsentliga frågor«. Jag gör
gällande, att de olika internationellrättsliga skydd till familjens enhet
som föreligger vid sitt avfattande verkligen avsett att vid en sådan
konflikt värna om föräldrarnas bestämmanderätt. Om familjen såsom
»naturlig och grundläggande enhet« (FN :s internationella konvention
om medborgerliga och politiska rättigheter, del III, art. 23) inte kan
bibehållas i sådana situationer, är den förvisso ingen enhet alls.

Det är vidare uppenbart, att den skrivning som föreligger i Ulla
Jacobssons tes 1 med fördel låter sig infogas inom det nuvarande
sovjetryska systemet, som bygger på ambitionen att i religiöst av-
seende låta barnet vara totalt oavhängigt från föräldrarna »inte i
något fall äger rätt att tvinga barnet att ansluta sig till ett
trossamfund«. Jag känner inget trossamfund, som vill motta proteste-
rande ungdomar, vilka inte vill tillhöra det. Skrivningen i tesen
kommer närmast att kunna vändas mot föräldrars rätt att genom
barndop ansluta barnet till ett samfund samt vidare att i fortsättnin-
gen reservationslöst utgestalta hem- och skolliv, så att barnet blir
delaktigt av föräldrarnas tro. När tes 1 talar om barnets »religions-
frihet«, underförstått mot föräldrarna, synes detta skrivsätt vara en
avklang av den svenska skolöverstyrelsens resonemang om staten
som objektivitetsgarant till skydd mot föräldrarnas förmenta subjek-
tivitet. Detta resonemang har förhoppningsvis internationellrättsligt
nått sitt slut genom utgången av det i Yearbook of the European
Conventions of Human Rights 14 s. 664 och 676 återgivna fallet. Det
är därför beklagligt att finna det återupplivat i Ulla Jacobssons teser.

Det utslag i rättslig vardag som teserna avser föra till ger skräm-
mande perpektiv. Det är helt uppenbart att t. ex. stora invardrargrup-
per jämte inhemska religiösa grupperingar samt medborgare med en
deciderad filosofisk uppfattning i uppfostringsfrågor, vilka omfattar
traditionellt uppfostringsmönster, apriori i varje rättskonflikt döms
till totalt underläge både gentemot annorlunda tänkande äktenskaps-
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partner vid skilsmässa och gentemot den socialbyråkrati som rör sig
med den psykologiska modejournalens olika slagord. Man kan lätt
föreställa sig vad resultatet blir av en juridik som skall bygga på »vad
barnet upplever som kränkande« eller på barnets rätt att bestämma
för och över sig självt »i egna angelägenheter«. Som bekant torde
ingen mer effektiv uppfostran till ansvarskännande samhällsmedbor-
gare någonsin ha skett utan motstånd från den fostrades sida. Bristen
i insikt på denna punkt är kanske det bärande elementet i Ulla
Jacobssons förslag, vilket enligt min mening under inga betingelser
får accepteras inom nordisk rättsgemenskap.

Det ligger en uppenbar fara i att institutionalisera ett förhållande
av barn som sina föräldrars åklagare. Ulla Jacobsson har, tror jag,
gjort sig skyldig till det vanliga reformtänkandefelet att i strävan att
bekämpa missförhållanden som föreligger i undantagssituationer
välja medel som skapar missförhållanden i en mycket vidare krets av
allmänt sett betydelsefullare situationer.

Byretsdommer Leif Grønning-Nielsen, Danmark:

fandt, at medens man til stadighed burde gøre forholdet mellem
familierne og samfundet til genstand for overvejelser, lovreguleringer
og justeringer, var det problematisk og måske endog farligt at indføre
et katalog af frihedsrettigheder for børn i forhold til deres forældre,
og han advarede mod en lovgivning, der kan føre til en polarisering
inden for familien.

Advokat, Universitetslektor Guri Greve, Norge:

kunne støtte en præsumptionsregel, så længe barnet var under 7 år
og begrundede det dels med, at det ville være umuligt for dommeren
at tage stilling, dels at man i mange tilfælde helt ville kunne undgå
domstolsbehandling af forældremyndighedsspørgsmålet og således
fremme separation eller skilsmisse ved administrativ behandling.
Herved ville man undgå en tilspidsning af forholdet mellem foræl-
drene. En tilspidsning, der ville være til skade også for barnet. En
præsumptions-regel kunne gælde enten til fordel for moderen eller
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for faderen. Talerne gik under tvivl ind for, at præsumptions-reglen
skulle gælde til fordel for moderen og begrundede det med den
fysiske kontakt til barnet gennem svangerskab og fødsel og ammepe-
riode. Ved større børn ville præsumptionsreglen være uden betyd-
ning.

Justitierådet Göran Portin, Finland:

Diskussionsämnet »Barns rättssäkerhet« omfattar de rättsregler, som
avser att skydda en person på grund av låg ålder. Vid en kartläggning
av sådana rättsregler hade man kunnat få fram eventuella brister,
snedvirdningar och motstridigheter. Som en kuriositet må nämnas,
att i Finland en 18 årig får bli riksdagsledamot men får däremot inte
köpa en flaska brännvin. En diskussion en ämnet borde som leds-
tjärna ha, att barnets främsta rätt är rätten att vara barn. På basen
av det skriftliga referatet kan en sådan kartläggning inte ske.

Människors handlande dikteras av många slags regler förutom
rättsregler. Gränsen mellan rättsregler o.a. regler är inte skarp och
inte heller logiskt given, utan bestämmes genom ändamålsenlighets-
överväganden av lagstiftaren. Det förefaller som om det i dagens läge
skulle råda en närmast vidskeplig tro på lagstiftarens möjligheter att
påverka människors handlande och attityder. Man tror att man ge-
nom att ge en rättsregel, helst av högsta möjliga valör, och grunda
ett ämbetsverk som administrerar rättsregeln löser människors reella
problem. Jag hoppas det inte är på grund av en sådan inställning som
referenten inte övervägt frågan om det är ändamålsenligt och me-
ningsfullt att lagstifta på det område hon behandlar.

Jag hör till den som tror att lagstiftarens möjligheter har väsentliga
begränsningar. För det första måste lagstiftningens innehåll vara
allmänt omfattat av medborgarna. För det andra måste lagen tekniskt
kunna genomföra. T. ex. behöver barn nycket skydd i trafiken, men
det är uppenbart att man endast i begränsad omfattning kan ge
särregler med hänsyn till trafikanternas ålder. Sist och främst slår
man in på en farlig väg, om man ger detaljerade regler om hur folk
skall förhålla sig i personliga relationer. Det är illa förenligt med
nordiska frihetsideal att lagstifta om människors tankar och känslor.

28
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Kärleken till nästan vilar på fastare grund än offentliga utredningar
och där den saknas kan den inte framtvingas genom lag.

I våra nordiska förhållande träffar referentens begränsning och
upplägning av ämnet knappast några väsentliga, aktuella problem.
Därmed inte sagt att läget inte kunde vara ett annat någon annan-
stans på jorden. Den centrala tanken skall vara, att barnets rätta
uppväxtmiljö är familjen. Denna tanke bottnar inte i nostalgi eller
i moralisk prydhet utan i realiteter. Mycket längre än man vill er-
känna i ett vällfardssamhälle är en skranglig familj bättre än en fin
anstalt.

Med mina utgångspunkter skall jag inte gå in på en detaljerad
granskning av referentens teser. En rättighetskatalog av föreslagen art
finner jag dels onödig, dels skadlig. Som exempel på vad jag avser
må nämnas, att enligt TES 1 barndop skulle vara förbjudet, en be-
stämmelse som i de nordiska länderna av det stora flertalet skulle
uppfattes milt sagt som diktatorisk.

Hjalmar Karlgren sade en gång i anledning av en recension han
skrivit i Svensk Juristtidning »Jag försöker nog vara snäll — men det
är så svårt«. Denna karlgrenska tanke vill jag ge vidare från mig till
referenten.

Regeringsråd Bertil Wennergren, Sverige:

mente ikke, at man for 15 år siden ville have kommet på den tanke
at diskutere spørgsmålet om barnets rettigheder over for forældrene
og rejste i den forbindelse spørgsmålet om, hvilken udvikling der
havde medført, at man i fuld alvor kunne diskutere barnets retssik-
kerhed i de personlige relationer mellem forældre og børn.

Navnlig to forhold gør sig gældende. Det ene er, at man er kommet
ganske langt i forståelsen af menneskenes udvikling under opvæksten.
Vi ved i dag betydelig mere om, hvilke forudsætninger et barn har
for at tage selvstændig stilling til en række forhold.

Et andet forhold, som også har bidraget til at man nu seriøst
diskuterer spørgsmålet om barnets rettigheder over for forældrene på
det personlige plan, er den almene afstandtagen, man i dag har over
for autoritære relationer. Meget af det, som Ulla Jacobsen har frem-
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ført minder om, hvad man er kommet frem til inden for forholdet
mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Ulla Jacobsen har således været med til at åbne vore øjne for inden
for det heromhandlede område at bringe samklang med udvilingen
på andre samfundsområder.

Uanset om man på en række punkter kan være uenig med referen-
ten, er det kolossalt værdifuldt, at man har fået et katalog over
forskellige punkter, hvormed kan gå videre og prøve sig frem.

Byråsjef Kirsti Coward, Norge:

fandt, at mange af de øvrige indlæg havde haft en ganske påfaldende
autoritær karakter. Taleren var ikke specielt optimistisk, når det gjaldt
virkningen af et rettighedskatalog for børn. Et sådant ville først og
fremmest få betydning for de børn, som har fornuftige, ikke autoritære
forældre, medens de undertrykte børn i første omgang sikkert ikke
ville komme nogen vegne. Uanset dette, skal man ikke opgive at prøve
at forbedre børnenes formelle retsstilling. For det første kan der ske
noget på langt sigt og for det andet har reglerne en symbolværdi.

FN's bitr. generalsekreterare Helvi Sipilä, Finland:

Tre av de 28. nordiska juristmötets debattämnen har en viss samhö-
righet och en speciell aktualitet, nämligen for det första barnens
rättssäkerhet för det andra de människorättigheterna i dag och för
det tredje likställigheten mellan könen. Det har en viss aktualitet
eftersom för det första vi i år firar 30 års jubilet av proklamationen
om de mänskliga rättigheterna. För det andra därför att innevarande
år är 3. året av Frenta Nationernas kvinnodecennium. Och för det
tredje vi i nästa år har ett speciellt internationelt barnaår. På grund
av den isolering i vilken man vanligtvis behandlar dessa frågor har
samhörigheten mellan dem blivit klarare först under 1970 talet i
synnerhet genom några världskonferenser och speciella år som kon-
centrerat sig på olika världsproblem.

Sådana som vi kanske aldrig har tänkt på när vi talar om mänskliga
rättigheter om likställigheten mellan män och kvinnor och barns

28*
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rättssäkerhet. Jag kan nämna om befolkningsåret jag kan nämna
kvinnoåret, frågor om näring, sysselsättning och människornas
grundbehov. För 10 år sedan beslöt man också att till de mänskliga
rättigheterna foga rättigheten att fritt och ansvarsfullt bestämma om
barnens antal och födelse och födelsetid vilken i hög grad kan inverka
på respektive barnens rättssäkerhet. Det har inte fattats bestämmelser
i den internaionella lagstiftningen om barnens rättighete. Första ste-
get var en proklamation av nationernas förbund så tidigt som 1924.
En annan proklamation antogs av Förenta Nationerna 1959 och
hänvisningen till viktighete av barnens bästa har inkorporerats även
i andra intenationella dokument. Men barnet har vanligtvis behand-
lats som objekt inte som rättssubjekt. De mänskliga rättigheterna har
inte betraktats barnets synpunkt.

Och det är därför som vårt ämne har speciellt intresse inte bara
för oss men kanske för hela världen. Genom undersökningar angå-
ende befolkningsfrågor och kvinnans situation har man endast nyli-
gen lärt sig till exempel följande fakta. Av de 125 miljoner barn som
föddes i världen inom ett år alldeles nyligen hade omkring 10 eller
12 miljoner nästan ingen annan mänsklig rättighet än att komma till
världen och att dö innan de var ett år gamla. Största orsaken till dessa
barns bristande rättssäkerhet även deras rätt till liv förorsakades av
moderns svaga hälsa och svaga näringssituation.

Och hennes oförmoga att ta hand om barnet. Detsamma gäller den
främsta orsaken till situationen för de miljoner barn som idag har en
så dålig näringssituation att de aldrig psykiskt och fysiskt kan bli helt
normala människor. Vad betyder allt detta när man tänker på det från
den synpunkt som är viktig för oss alla, det är hela människolivets
framtid, hela världens framtid. Och när man nu ifrågasätter t. ex. som
man gjorde i går världet av de s. k. traditionella mänskliga rättighe-
terna, de medborgerliga och politiska i jämförelse med de ekonomiska
och sociala och kulturella så tänker man kanske sällan det inflytande
som en persons ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kan ha
beträffande dessa och även andra rättigheter av en annan person,
kanske även hennes liv eller hans liv såsom det gäller i förhållandet
emellan moder och barnen. Vi i Norden som tillhör de mest utvec-
klade industrialiserede länderna som har nått långt i verkställandet
även i praktiken av mänskliga rättigheter i allmänhet, där kvinnan
har en bättre situation och en bättre likställighet med männen än i
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största delen av världens länder, där barndödsligheten är en av de
allra lägsta i världen har kanske inte haft skäl att koncentrera oss på
undersökning av sambandet mellan dessa tre frågor. Med vår sam-
manlagda befolkning på omkring 20 miljoner representerar vi min-
dre än en halv procent av världens befolkning och inom 20 år när
befolkningen blir kanske 6000 miljoner är vi kanske endast den tredje
del av en procent. Men vår möjlighet att bidraga till mänsklighetens
utveckling är mångdubbelt på grund av vårt livliga deltagandet i det
intenationella livet i de internationella ärenden över huvudtaget och
vår välkända politiska vilja att bära ansvar för världens framtid. Flera
nordiska länder har redan gjort en stor insats på det intenationella
utvecklingssamarbetet. I synnerhet också då det gäller förbättrandet
av barnens välgång, barnens rättssäkerhet, kvinnans situation som så
mycket beror av varandra. Ett bidrag som de nordiska juristerna
kunde ge att vidare undersöka sammanhanget mellan de tre om-
nämnda ämnen som vi har diskuterat vid detta möte. För att beakta
deras viktiga roll i utvecklingen av våra egna länder och därför deras
möjliga inverkan i utvecklingen av vilket annat land som helst det
kunde vara vår speciella insats vid förbättrandet av rättssäkerhet för
alla barn i världen av vilka hälften av befolkningen i utvecklingslän-
derna nu består som referenten redan nämnde om. Till slut ville jag
gärna tacka referenten för hennes mycket värdefulla och tanke-
väckande rapport också för den bok som hon har publicerat i år om
samma ämne. Jag vill också tacka korreferenten speciellt för att han
hänvisade till det viktiga förhållandet emellan barnet och samhället.

Professor, jur. dr. Ulla Jacobsson, Sverige:

Jag vill endast kommentera två av inläggen nämligen korreferentens
och professor Karnells.

Korreferenten tog upp flera intressanta idéer bl. a. möjligheten att
ge barnet rätt att välja bostad. Jag vill gärna instämma i hans upp-
fattning att frågan om barnets bostad är viktig. Om man gör en
särreglering av barnets rätt att flytta till annan bostad än föräldrarnas
och menar att föräldrarnas vårdnadsansvar inte skall beröras därav
måste man ha en särreglering av de ekonomiska följderna. Man måste
ta ställning till om det är rimligt att ålägga föräldrarna-vårdnadsha-
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varna skyldighet att bekosta barnets bostad eventuellt betala foster-
lega. Enligt min uppfattning är modellen att rycka ut en bit av
foräldra-barn förhållandet för särrglering ett sämre alternativ än att
gå till grunden med hela frågan om vårdnadsansvaret.

Jag var länge spänd på vem som skulle stå upp och förespråka
föräldrarätten och anade vad som komma skulle när professor Karnell
äntrade talarstolen.

Föräldrarätt och barnrätt kan uppfattas som mostridiga. Många
som hittills förespråkat föräldrarätten har nog inte funderat över att
en alltför långt gående föräldrarätt kan vara till men för barnet. Så
vitt jag vet har inte - åtminstone inte i Sverige - någon analys gjorts
av förenlighet mellan de båda områdena inte ens med anledning av
Sveriges anslutning till 1959 års FN proklamation om barnets rättig-
heter. Professor Karnells inlägg här i dag får väl sägas ha det goda
med sig att det klart visar nödvändigheten av en analys av våra
internationella åtaganden inom föräldrarätten beträffande barnets
situation och barnets rättigheter.

Till slut vill jag framhålla att avsikten med mina delvis provokativt
formulerade åtta teser var att väcka debatt och att få fram konstruk-
tiva förslag i frågan om barns rättssäkerhet. Debatten kom i gång —
stundvis en het debatt och konstruktiva förslag har förts fram. Det
huvudsakliga intrycket av åhörarnas reaktioner kan väl sammanfattas
med ett citat ur den svenske författaren Tage Danielssons Postilla:

Ett barn mår bäst utav att vara hemma
och vara tyst och låta far bestämma.
Om far bestämmer alldeles åt skogen
får sonen tänka om när han blir mogen.

Debatlederen, landsretssagfører Niels Th. Kjølbye, Danmark:

takkede professor Ulla Jacobsson og korreferenten for deres fremra-
gende oplæg til drøftelserne, der i væsentlig grad havde bidraget til
en positiv og værdifuld debat. Landsretssagfører Kjølbye fandt, at
mødet om Børns Retssikkerhed ved sit forløb havde opfyldt et nor-
disk juristmødes første mission: at pege på målene for den fremtidige
udvikling.


