
Vart tog vårt
p
o

a

ö
,9
§

=gemensamma ':

änsvar för barnen uägen?
Monica Hedenbro och Ingemar Lindberg: Samhället måste åter igen sritta barns
uppuäxtuillkor i centrum !

et skrivs mycket om barn i populära tidskrifter

- speciellt om späda och små barn. Råden är
snävt riktade mot vad föräldrar bör göra, an-

svaret läggs där. I den samhälleliga debatten
står däremot de små barnens behov sällan i

centrum. Resurser fördelas inte i enlighet med de kunskaper
vi har om betydelsen av barnets tidiga år.

I ett samhälle med växande arbetslöshet, otrygghet och
nya familjemönster behöver barnens behov på nytt fokuse-
ras. Liksom på rgTo-talet måste frågan på nytt ställas: hur ska

barneni behou bäst tillgodoses i ett shede med nya samhcillsdrag och

f ö r rin dr a d, e fami lj e m ö n s t e r ?

pÅ reTo-rAtEr lades svensk familiepolitik om till att passa den
framväxande tvåförsörj arfamilj en. D en tidigare hemmafru-
politiken - med sambeskattning, änkepension och moder-
skapsförsäkring - hade byggt på skilda roller för mamman
och pappan. Men på rg6o-talet började allt fler kvinnor gå
ut i arbetslivet, från r965 även småbarnsföräldrar. Nya roll-
mönster framträdde.

Den bärande tanken bakom rgTo-talets omläggning var
att familjepolititiken skulle tillvarata barnens behou i ett sam-
hälle med förändrade familjemönster. Det fanns en utbredd
uppfattning att samhället hade ansvar för barns uppväxtvill-
kor. Och samhället tyckte sig ha verktyg att påverka.

Omläggningen motiverades samtidigt av en strävan att
tuänja jämställdhetmellan kvinnor och män. Bärande delar
i den nya politiken utgjordes av särbeskattning, föräldraför-
säkring och en kraftig utbyggnad av daghem och fritidshem.
På rggo-talet tillkom en obligatorisk pappa-månad i föräld-
raförsäkringen, som sedan utökades till två och fler diskute-
ras idag.

lÄrusrÄlloxer ocH BARNENs behov - står de i konflikt med var-
andra eller kan de samstämmas? När Olof Palme inrättade

Jämställdhetsdelegationerr Lg72 var dess uppdrag att driva
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på mot ettjämställt ansvar i politiken, arbetslivet och famil-
jen. På rg75 års partikongress valde han i stället att sätta

vårt gemensamma ansvar för barnen ("varenda knatting") i
centrum för sitt stora kongresstal.

För cirka tio år sedan menade Nancy Chodrow, feminist
och professor, att det som är speciellt med de skandinaviska
samhällena är att vi sätter barnet i centrum. Men samtidigt
var hon fundersam. Det somjag och andra sagt om barns
rätt till sina fäder, skrev hon, har kommit att användas i en

kamp om millimeterrättvisa från en del mäns sida. Hon
tyckte att delar av kvinnorörelsen talade om föräldraskapet i
samma ton som att städa. "Du tar barnet varannan kväll och
städningen varannan gång."

Hon fick gensvar hos sin svenska kollega Rita LiUeström.
Fami[en har försvagats, konstaterade Liljeström, de vuxna
är pressade. Barn är "omoderna" i den meningen att de är
beroende av sina föräldrar under ett långt livsskede. Vi
behöver värna familjens inre kärna, det utrymme där man
förstår och tolkar fami[ens behov och ser till helheten.

Föräldraförsäkringen skapades för att främja barnets be-

hov av nära kontakt med sina föräldrar. Den var aldrig tänkt
som en individuell rättighet. Tiden awägdes efter barnens
behov - inte efter de vuxnas behov av ledighet.

Vi vet idag mycket mer än på rgTo-talet om hur barnet
utvecklar sina första grundläggande relationer. En överväl-
digande forskningsdokumentation visar att djupa och trygga
band under den första levnadstiden är centrala för välmåen-
de senare i livet. Vi vet att barn redan vid tre månaders ålder
delar sin uppmärksamhet mellan föräldrarna, förutsatt att
dessa har en bra ömsesidig kontakt. Både mamman och pap-
pan (social och psykologisk) behövs men kan utveckla olika
rollmönster. Modeller för familjens samspel utvecklas redan
under de första roo dagarna. Barnet bygger upp sin kompe-
tens eller icke-kompetens i det samspelet. Det räcker inte att
se på mamma-barn eller pappa-barn eller parrelationen var
för sig, man måste se dynamiken i hela systemet. Om barnet



får r-rppleva att för-:ilclralttn :atrloLcitlar sig. irlte rlral' åt olika

håll, fär bamet en kot.titnrtt'tikativ konrpetetrs utecl sig i livet'

vÅR FöRMÅcA att skapa och ber.ara cliLrllrr nirinsklio-a band

grundläggs i baruclouetl. Jämstillclhttetr r.uell an förälc1ranra

har utvecklats viclale och pappol t:tt-r-tt rrllttnet föriildlale-
clighet. NIen dasens saml.räll sfi)rä tl cl ri n'f :l r':^i) r' 1le rnrln ga sät t

farniljens uppgift att r.ärna ortt barrtetrs brista allt slarare. Åtl-

ställningarna blir otryggare, terllPot drii.s trpp och vi soker

ständig rippkoppling mot ett allt stridare itrlbrmatiortsflöcle.

Familjemönster och samlevuadsfor-mer lllir nler- riirlisa och

varierade. Flexibilitet är ledordet solll st\ r'r'.tra t'clatiotle t'

och förhållningssätt.
Nedskärningarna och omorganisatiotlertlir inotrl det

sociala och barnps,vkiatriska området är- eu clel ar 1l'obletlret.
Ör,erblicken krir-rg barus behol'sakuas ocli a1ltför ofta är

clet symtom och beteenden som styr itrsatser. Barrls dju-

pare behov och känslor kommer i sk,vmunclzrn för srlirbbare

insatser. De stora ekonotniska satsnitrgarna bäde kliniskt
och forskningsmässigt går till att upptäcka, utveckla och

utr,ärdera de r-rer.rrops,vkiatriska områdena. Persotlal inotr-t

blancl annat barnpsykiatri och socialtjänst får siita hårt för
att r.rpprätthålIa etiskt försvarbarzr förhålinirrgssätt och hitta
tid att stödja och behandla. Forskning ocir un'ärdering av

detta arbete behriver prioritct-as. Sårbirra barn men också
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barn som h:rr sr'år'igl.reter och kanske fått en ciiagnos behör'er

lå hjälp i familjclivet. I bel'randlings:rrbete är förälclrarna en

resrrrs. clär interaktiotten ured baruet behör'er foruras pir ett

szitt sorn h.;älper- bat'uct viclare i sin utveckling. Detta är ett

lamiljebehat-rcllir-rgsarbcte soll bland anttat socionritner zir

r,ä1 lärnpacle for.
I forskolan har bartrsrr-rppe rna vuxil dramzrtiskt och per-

sonaltåitheten minskat. Snabba inskolningsmodeller skzrpas

clär barnet ilte skall kt-ryta an till t-rågon specieli personai

Lrtan kunna vätrcla sig till aila' Detta är emot all kunsk:rp r.i

har om srnå bartts behor'. Lärande prioriteras och otnhän-

dertaeaucle, lek ocl-r social tttvecklir-rg får stå tillh:rka'

Alltrner alrsvar läggs på faniiljen. Nlånga ftirälclrar oroirs

ör'er att inte uppf,vlia det sol-u förr'äntas av dem. Pappolr-r:r

har tr'ätt in tidigt i barnens liv tncu otydliga rollfoli änt-

ningar skapar många eårtger bekymmer'. Det delade arlsvilret

för barnen lecler till "{örhancllingar" där barneus behov it-rte

alltid kommel i först;r hancl' Ofta tar kvinuorua for-tfarande

det största ansvaret för barn och hem, r'ilket bidrar till att

kvinnor är sjukskrir,na oftare än mäll.
För att kunna se och förstå ett barn behtirs ellgagemalrg,

tid och ork. Det krävs ett familjeklimat där man hittat er-r

hannoni i sin rollfördehring. Foräldrarna behör'er stödia

varanclra samticligt sotn cle kan fbrma sina roller olika, med

olika närhet till barnet. NIan behövel hiälpas åt för att känna
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att det passarjust den egna familjen. Att samspela på ett
sätt som hjälper barnen i att känna tillit och trygghet är att
kunna få och ge stöd när något är svårt, att handskas med
konflikter och sårbarhet.

Skilsmässor under barnets tidiga år är alltid en påfrest-
ning. Man kan alltför ofta se negativa konsekvenser för
barnen vid vårdnadstvister, som drivs av ett vuxenperspektiv
där parrelationen känslomässigt blandas ihop med föräld-
rarelationen. Parets behov av millimeterrättvisa kan teda till
att ett litet barn på några månader skall växla boende flera
gånger i veckan.

Det finns också många olika familjekonstellationer idag.
Det beror på vilka barn som lever i familjen och om det är
en eller flera föräldrar. Vi har fler närvarande pappor. Sam-
tidigt växer en ny grupp barn fram idag med anonym fader.

Trycket på föräldrarna och barnen har ökat srarkt under
de senaste decennierna. Det har skett en ansvarsförs§ut-
ning som gör att allt mer vilar på familens axlar. Vi ser ned-
dragna offentliga resurser. I det läget är dagens vuxenfokus
i samhällsdebatten förvånande och oroande.

DEr ÄR nD för ett nytt skede av ansträngningar att på bästa
sätt forma samhället och fördela resurserna så att barnens

rätt till goda uppväxtvillkor sätts i centrum. Vetenskapssam-
hället och den kunskap som finns kring små barns behov
bör kunna användas och ge en grundlig genomlysning av
barns villkor i dagens samhäIle. Barnens röster och behov
måste bli hörda. Att förebyggande insatser under uppväxt-
tiden är oerhört "lönsamma" för såväl barnen som samhället
är väl belagt i forskningen.

Lösningarna ligger inte bakåt i tiden. Men svaret kan inte
heller vara att barnens ska betala priset för en allt större
föränderlighet och en allt hårdare konkurrens och tids-
press. Den enda praktiska anknytningen vi egentligen har
till framtiden - det är barnen. Det är i dem vi ser framtiden
växa fram.

Författare
Monica Hedenbro är forskare vid Kl och har varit verksam
i mer än trettio år som terapeut och handledare i barn-och
familjearbete.

lngemar Lindberg arbetade på 1960- och 7O-talen med
omvandlingen av moderskapsförsäkringen till en föräldra-
försäkring och var nägra är på 1970talet huvudsekreterare i

Palme-regeringens jämstäl ldhetsdelegation.


