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”We need to build bridges of trust, tolerance and hope between races, cultures 
and religions by mobilizing our common efforts in the cause of human rights, 

gender equity and world development.” 
 
 

(R. Martin Lees. Rektor vid Fredsuniversitetet i Costa Rica. Text till bild i lobbyn i huvud-
byggnaden i Fredsuniversitetet 2003). 

 



 
 
 
 
FÖRORD 
 
Föreliggande rapport är ett resultat av ett flerårigt intresse av att studera barns 
och ungas levnadsvillkor i Costa Rica. Den är i första hand ett resultat av en 
genomgång av FN-dokumentation och textanalys, men inspiration till skrivandet 
av rapporten har jag dock fått vid de två tillfällen jag haft möjlighet att göra be-
sök i landet. Därför vill jag rikta ett tack till er som möjliggjort detta, Högskolan 
i Borås, Sida, Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Borås samt institutio-
nen för pedagogik.  
 
Tack även till mina kollegor vid Högskolan i Borås, Margareta Oudhuis, Jörgen 
Dimenäs och Hans Johansson, för inspirerande samtal i samband med de resor 
vi gjort till Costa Rica. Jag vill också tacka Torgny Ottosson för konstruktiva 
kommentarer i samband med granskning av denna rapport. Slutligen vill jag rik-
ta ett tack till Grethe Lager för redigering och layout. 
 
 
Borås i april 2008 



 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport har varit att studera barns och ungas rättigheter i Costa 
Rica för att få en uppfattning om deras levnadsvillkor och identifiera problem-
områden, vilket har gjorts genom att undersöka implementering av FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Syftet har också varit att utifrån barndomssocio-
logiska teorier och den moderna barnrättsrörelsen analysera synen på barn och 
barndom. De centrala frågeställningarna i studien har varit: 

1. Hur ser den policyskapande strukturen på barnområdet ut och vilken effekt 
har den på implementeringsförmågan rörande barns och ungas rättigheter?  

2. Vilka specifika problemområden finns avseende barns och ungas rättighe-
ter? 

3. Vilken syn finns beträffande barn och barndom med utgångspunkt från teo-
retiska perspektiv hämtade från barndomssociologin och barnrättsrörelsen? 

 
Kvalitativ textanalys har använts som metod och det empiriska materialet har 
främst bestått av FN-dokumentation som behandlat implementeringen av barn-
konventionen i Costa Rica under tidsperioden 1993 till 2005. Tre typer av käll-
material har i huvudsak använts, barnkonventionen, Costa Ricas landsrapporter 
till FN-kommittén för barnets rättigheter samt kommitténs diskussioner och 
kommentarer till dessa rapporter. Det teoretiska ramverket har utgjorts av barn- 
och barndomssociologiska teorier, teorier om struktur och aktör samt teorier om 
implementeringsstyrning.  
 
Resultatet visar att det finns ett antal brister i implementeringsförmågan beträf-
fande barns rättigheter både på nationell och lokal nivå som går att härleda till 
den policyskapande strukturen i Costa Rica, vilket medfört att implementeringen 
av barnkonventionen försvagats. Man har haft ett centraliserat ledningsfokus i 
ett decentraliserat system vilket medfört brist på samordning och samarbete. De 
svagheter som återfinns på nationell nivå är bland annat brist på samordning 
mellan de olika enheterna som ansvarar för implementeringen av barnkonven-
tionen, otydligt arbetssätt och oklarheter i ansvarsfördelning. Även brister i per-
sonalens kompetens och otillräckliga finansiella resurser har medfört försvagad 
implementering. Dessa brister återfinns också på lokal nivå.  
 
De specifika problemområden som går att urskilja är bland annat, sexuella över-
grepp på barn och kommersiell sexuell exploatering, problem med privata adop-
tioner och risk för handel med barn, barnarbete inom informell och formell sek-
tor och barn som försörjer sig på gatan, avhopp från skolan, regionala skillnader 
i tillgång till hälsovård och ett stort antal tonårsgraviditeter och barn som lever i 
fattigdom. Samtliga områden är viktiga signaler på otillräckliga resurser och 



 
 
 
 
bristande respekt för barns och ungas rättigheter. Vad som är utmärkande är 
även att dessa områden kontinuerligt nämns i det textmaterial jag tagit del av, 
vilket kan tolkas som att några större förändringar i dessa barns faktiska livsvill-
kor och livssituation inte tycks ha skett under den aktuella tidsperioden. Flertalet 
av de problemområden som kan urskiljas avseende barns och ungas rättigheter 
går att härleda till ekonomiska nedskärningar och ekonomiska problem. Färre 
resurser för sociala välfärdsprogram och sociala nedskärningar inom den sociala 
sektorn har medfört att den grundläggande välfärden har försämrats, och speci-
ellt då för de mest sårbara grupperna. 
 
Med utgångspunkt i barnkonventionen och i barn och ungdomsbalken har för-
ändringar gjorts i barnpolitiken för att anta ett barnrättsperspektiv. Men vid åter-
koppling till barn- och barndomssociologin som poängterar vikten av att se barn 
som aktörer och inte enbart som objekt kan konstateras att det fortfarande finns 
ett tydligt objektperspektiv i synen på barn och barndom i Costa Rica. Detta 
kommer bland annat till uttryck i att det finns brister i barns och ungas möjlighe-
ter till delaktighet och inflytande inom olika institutioner, såväl i samhället, sko-
lan som i familjen samt att de främsta politiska åtgärderna fokuseras på att 
skydda barnen. Om vi ser till barnets roll i familjen finns även här begränsning-
ar. Barndom tycks främst ses som en övergångsperiod, vilket också ger uttryck 
för att vuxenlivet anses viktigare än barndomen, och barnuppfostran präglas av 
en patriarkal syn. Slutsatsen som kan dras är att den policyskapande strukturen i 
Costa Rica samt synen på barn och barndom tillsammans utgör begränsningar i 
implementeringen av barnkonventionen, vilket bland annat de specifika pro-
blemområdena vad gäller barns och ungas rättigheter visar.  
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FÖRKORTNINGAR 
  
CNA: Código de la Ninez y la Adolescencia 
Barn- och ungdomsbalken som antogs 1998 
 
CNNA: Consejo Nacional de Ninez y Adolescencia 
Nationella rådet för barn och ungdomar 
 
CT: Comités Tutelares 
Vårdnadskommittéer 
 
JD-PANI: Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia 
Styrelserådet för barnskyddsinstitutet PANI 
 
JPNA: Junta de Protección a la Ninez y la Adolescencia 
Rådet för barn- och ungdomsskydd 
 
PANI: Patronato Nacional de la Infancia 
Nationella barnskyddsinstitutet 
 
PLANOVI: Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia In-
trafamiliar 
Nationell plan för att förebygga och uppmärksamma våld i familjen 
 
PLN Partido de Liberación Nacional. 
Socialdemokratiskt parti. 
 
PRIDENA Programa Interdisciplinario de Estudis y Acción Social sobre los 
Derrechos de la Nines y la Adolescencia, vid Universidad de Costa Rica 
 
PUSC Partido de Unidad Social Cristiania.  
Center-höger parti. 
 
SLP: Sistemas Locales de Protección e la Ninez y la Adolescencia 
Lokalt system för skydd av barn och ungdomar  
 
SNPI: Sistema Nacional de Protección Integral a la Ninez y la Adolescencia  
Nationellt system för helhetsskydd av barn och ungdomar 
 
STC: la Secreteria Técnica de Consejo 
Nationella rådets tekniska sekretariat 
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UCR: Universidad de Costa Rica 
Universitetet i Costa Rica 
 
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
FN:s organisation för barnfrågor 
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1.  MED BARNEN I FOKUS 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hösten 2003 anordnade Högskolan i Borås ett kontaktseminarium i San José i 
Costa Rica för att etablera utbyte mellan olika lärosäten och organisationer i 
Sverige och Costa Rica. Inför denna resa väcktes mitt intresse att närmare stu-
dera barns levnadsvillkor i Costa Rica och implementeringen av FN:s konven-
tion om barnets rättigheter. Barnpolitik och barns rättigheter är något som jag 
tidigare studerat i sex europeiska länder (Bartley 1998). Vid seminariet hade 
jag tillfälle att träffa representanter från olika universitet som arbetar med barns 
rättigheter och jag hade även möjlighet att göra studiebesök och samtala med 
några nyckelpersoner inom området (se Skardéus 2003). Våren 2005 gjordes 
ytterligare ett besök för planering av ett bilateralt projekt tillsammans med 
PRIDENA vid Universidad de Costa Rica i San José. Medel för resan erhölls 
från Sida och Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Borås (LUN).1  
 
Costa Rica beskrivs ofta som ett socialt utvecklat välfärdsland som skiljer sig 
påtagligt från resten av Centralamerika. Det finns en stark demokrati och man 
har ingen militärmakt. Levnadsstandarden i landet och inkomsten per capita är 
den högsta i Centralamerika. Men sett utifrån ett barnrättsperspektiv existerar 
problem såsom fattigdom, brist på tillgång till utbildning och hälsovård, barn-
arbete och barnprostitution (CRC/C/125/Add.4. 2004:48). Det är därför av in-
tresse att närmare studera barns rättigheter i landet, vilket görs med utgångs-
punkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Costa Rica ratificerade kon-
ventionen 1990 och har därmed förbundit sig att följa den. Konventionen är 
universell men barns levnadsvillkor ser olika ut runtom i världen, liksom synen 
på vad ett barn är och hur barn ingår i samhällslivet, och för att tillgodose barns 
rättigheter krävs olika åtgärder i olika länder beroende på ekonomiska, sociala, 
politiska, geografiska och kulturella sammanhang (Sida 1999).  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna rapport är att studera barns och ungas rättigheter i Costa Rica 
för att få en uppfattning om deras levnadsvillkor och identifiera problemområ-
den, vilket görs genom att undersöka implementering av FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Syftet är även att utifrån barndomssociologiska teorier och 
den moderna barnrättsrörelsen analysera synen på barn och barndom. 

                                                           
1 Besöket i Costa Rica 2003 gjordes tillsammans med Margareta Oudhuis, och besöket 2005 
med Jörgen Dimenäs och Hans Johansson, samtliga vid Högskolan i Borås. 
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De centrala frågeställningarna är: 
 
1. Hur ser den policyskapande strukturen på barnområdet ut och vilken effekt 

har den på implementeringsförmågan rörande barns och ungas rättigheter?  
 
2. Vilka specifika problemområden finns avseende barns och ungas rättighe-

ter? 
 
3. Vilken syn finns beträffande barn och barndom med utgångspunkt från 

teoretiska perspektiv hämtade från barndomssociologin och barnrättsrörel-
sen? 

 
Med policyskapande strukturer avses relationen mellan olika aktörer på olika 
nivåer, centrala, lokala och privata, som är involverade i policyskapandet, samt 
även formella strukturer och beteendemönster (Jerre 2005:4). Av intresse är att 
studera hur offentlig auktoritet är fördelad, hur relationen mellan stat och sam-
hälle ser ut samt vilka former av styrning och samordning som finns och vilka 
styrmedel som används (jfr Jerre 2005:67-69). Med implementeringsförmåga 
menas möjligheten för beslutsfattare att garantera styrning och samordning i 
implementering av offentlig politik (Jerre 2005:2). 
 
Samhällelig styrning är en viktig utgångspunkt i förverkligandet av barnkon-
ventionen, och att inom ramen för normer och värderingar försöka påverka 
människor att handla på ett visst sätt så att de värden eller principer som fast-
ställts i konventionen efterlevs. Men styrningen är inte någon enkelriktad över-
föring av normer och värderingar ovanifrån utan äger även rum nedifrån och 
upp. Styrningen berör både de som styr och de som blir styrda (Olsson 1991), 
och kan således förstås ur flera olika perspektiv; barns och ungas upplevelser, 
vuxnas perspektiv samt samhällsperspektivet där styrningen blir instrument för 
att förverkliga politiska ambitioner (jfr Ds. 2001:48). I denna rapport är det i 
första hand samhällsperspektivet som är i fokus. 
 
Barnkonventionen ses både som mål och medel. Mål så till vida att barnkon-
ventionens norm- och värdesystem har som mål att barn skall respekteras och 
ha lika värde. Men barnkonventionens norm- och värdesystem är också medel 
för hur en sådan utveckling ska bedrivas. Förverkligandet av barnkonventionen 
är ett exempel på målstyrning, vilket i detta fall innebär att FN som är ett över-
statligt organ formulerat övergripande mål som sedan implementerande instan-
ser på nationell och lokal nivå själva får välja medel att uppnå. Det är med 
denna utgångspunkt som policy- och styrprocessen studeras i Costa Rica för att 
på så sätt få en uppfattning om barns och ungas levnadsvillkor. När begreppet 
barn används i denna rapport används den juridiska definitionen, det vill säga 
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individer 0-18 år, eftersom det är den definition som används i konventionen. I 
vissa fall använder jag även begreppen barn och unga tillsammans för att visa 
på detta åldersspann. 
 
1.3 Avgränsning 
 
Rapporten avser en undersökning av landets barnpolitik, den sker på politisk 
nivå och är ingen direkt undersökning av barnens faktiska situation i landet. 
Man kan dock ha förhoppningen att en ambitiös barnpolitik leder till bättre för-
hållanden för barnen (jfr Bartley 1998).  
 
1.4 Rapportens disposition 
 
I detta inledande kapitel har rapportens syfte och frågeställningar behandlats. I 
kapitel 2 beskrivs kortfattat välfärdssystemet i Costa Rica samt statsskick, poli-
tik samt några befolkningsmässiga karaktäristika. I kapitel 3 tas barnkonven-
tionen, FN-kommittén för barnets rättigheter och dess arbetssätt upp. I kapitel 4 
presenteras den valda metoden, tillvägagångssätt samt urval av textmaterial. I 
kapitel 5 till 9 beskrivs det teoretiska ramverket. I kapitel 10 redogörs för den 
policyskapande strukturen och implementeringseffekten av barns och ungas 
rättigheter i Costa Rica. I kapitel 11 till 17 behandlas specifika problemområ-
den. Slutligen i kapitel 18 följer en sammanfattande analys och diskussion av 
de huvudsakliga resultaten. 



 
 
 
 

 10

2.  MELLAN TVÅ HAV OCH TVÅ KONTINENTER  
 
I detta kapitel görs en kort beskrivning av Costa Rica avseende välfärdssystem, 
politik, ekonomi och befolkning. 
 
2.1  En stabil demokrati med utbyggt välfärdssystem 
 
Costa Rica ligger i Centralamerika med kust mot Stilla havet och Karibiska 
havet. I söder gränsar landet till Panamá och i norr till Nicaragua. Över hälften 
av befolkningen bor på en högplatå mitt i landet, och där ligger också huvud-
staden San José. Costa Rica är indelat i sju provinser: San José, Alajuela, Car-
tago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas och Limón, varav de tre förstnämnda är 
de befolkningsmässigt största. Provinserna i sin tur är indelade i 80 kantoner 
(Landöversikt 2006. Costa Rica.).  
 
När Christofer Columbus 1502 kom till det område som idag är Costa Rica 
bodde där en kvarts miljon människor uppdelade i minst åtta olika etniska 
grupper. När den spanska koloniseringen inleddes utrotades större delen av ur-
sprungsbefolkningen, vilket har medfört att dagens costaricanska befolkning är 
mer enhetlig än i övriga Centralamerika. Costa Rica blev självständigt från 
Spanien 1821 och var fram till 1823 en del av det mexikanska imperiet. Däref-
ter var landet anslutet till en centralamerikansk federation fram till 1838 då 
landet blev självständigt. Vid denna tid var Costa Rica ett av de minst utveck-
lade länderna i Centralamerika, men har senare utvecklats till att bli en av de 
rikaste nationerna i regionen (Landöversikt 2006. Costa Rica ).  
 
Sedan 1948 är Costa Rica en stabil demokrati och har traditionellt sett fört en 
aktiv politik för att främja fred och mänskliga rättigheter, både nationellt och 
internationellt. Den demokratiska utvecklingen har endast brutits under två kor-
ta perioder, 1917-1919 under diktatorn Federico Tinoco och 1948 då José  
Figueres ledde ett beväpnat uppror i samband med ett presidentval. Efter detta 
inbördeskrig avskaffades landets militär, kommunistpartiet olagligförklarades 
och en ny författning antogs 1949 som garanterade fria och allmänna val och 
grunden lades till en välfärdsstat. Den nya författningen medförde också att 
kvinnor fick rösträtt, de svarta fick fullvärdig status och nya sociala och eko-
nomiska reformer genomfördes (Landöversikt 2004. Costa Rica). 
 
Redan på 1800-talet gav Costa Ricas politiska stabilitet landet en särprägel 
jämfört med grannländerna. Grunden till landets välfärdssystem lades på 1890-
talet när allmän skola inrättades. Välfärden har sedan byggts ut, och omfattar 
nu även nationell hälsovård, sjuk- och olycksfallsförsäkring, gratis universi-
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tetsutbildning samt ålderspension. I Costa Rica finns således en lång tradition 
med satsningar på social välfärd för befolkningen. I Human Development Rep-
ort, UNDP:s årliga framställning över mänsklig utveckling, rankas 173 länder 
efter ett så kallat HDI-index baserat på livslängdsförväntan, läskunnighet och 
köpkraftskorrelerad BNP per capita. I detta index placeras Costa Rica på plats 
42. I Latinamerika är det endast Argentina och Uruguay som ligger högre 
(Landöversikt 2004. Costa Rica). 
 
2.2  Statsskick och politik i Costa Rica  
 
Costa Rica är enligt författningen från 1949 en republik, där den verkställande 
makten utövas av presidenten, de två vicepresidenterna och regeringen. De 
demokratiskt genomförda valen i landet har ofta lett till regeringsskiften, på 
grund av att presidentens popularitet vanligen sjunkit under perioden. Det har 
varit regelbundna växlingar mellan landets två dominerande partier, center-
höger partiet Partido de Unidad Social Cristiania (PUSC) och det socialdemo-
kratiska Partido de Liberación Nacional (PLN) (Landöversikt 2006. Costa 
Rica). Här nedan görs en kort presentation av hur regeringsmakten sett ut sedan 
Costa Rica ratificerade barnkonventionen 1990.  
 
Valet 1990 vanns av PUSC:s kandidat Rafael Calderón. Han lyckades emeller-
tid inte infria sina vallöften om en förbättrad välfärd och inkomstfördelning 
utan tvingades istället tillgripa åtstramningsåtgärder för att minska budgetun-
derskottet, vilket gjorde honom impopulär. Vid valet 1994 vann PLN:s kandi-
dat José Maria Figueres Olsen makten, son till den tidigare presidenten José 
Figueres. Figueres Olsen hade före valet lovat att upphöra med den tidigare 
regeringens åtstramningspolitik men 1993 hade Costa Ricas ekonomi drabbats 
av en kraftig nedgång, vilket medförde ett växande underskott inom den offent-
liga sektorn. Figueres Olsen tvingades fortsätta med den tidigare regeringens 
politik och strukturella anpassningsprogram. 1998 vanns valet av PUSC:s kan-
didat Miguel Angel Rodrigues-Echeverria och presidentvalet 2002 av PUSC:s 
kandidat Abel Pacheco. Valet 2002 var speciellt i tre avseenden, det var första 
gången som regerande parti blev omvalt, det var också första gången som valet 
av en president gick till utslagsomgång, och valdeltagandet var det lägsta sedan 
1950-talet. Även Pachecos popularitet sjönk under perioden, bland annat på 
grund av en valfinansskandal. Han anklagades för att tagit emot olagliga ut-
ländska bidrag till sin kampanj. Hans popularitet sjönk även på grund av hans 
proamerikanska hållning till invasionen i Irak. Sedan 2003 är det åter tillåtet 
för expresidenter att åtta år efter mandatsperiodens slut kandidera till presi-
dentposten, och valet 2006 vanns av PLN:s kandidat, Oscar Arias som varit 
president mellan 1986 och 1990. Arias erhöll även Nobels fredspris 1987 för 
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initiativet till fredsförhandlingar i Centralamerika (Landöversikt 2006. Costa 
Rica).  
 
2.3  Förändringar i ekonomi och näringsliv 
 
Sedan 1970-talet har det skett en avsevärd förändring av den costaricanska 
ekonomin och näringsliv. Mot slutet av 1970-talet gick Costa Ricas ekonomi in 
i en kritisk period orsakad av stor utlandsskuld, växande inflation, politiska kri-
ser i regionen, betydande handels- och budgetunderskott samt fallande export-
priser. Detta har under 1980-talet och 1990-talet föranlett hårda och ofta impo-
pulära åtstramningsåtgärder. Upprepade strukturanpassningsprogram har gjort 
det svårt att upprätthålla välfärdssystemet under senare år. Tecken på social 
upplösning och ökad kriminalitet, ökad ojämlikhet, försämrad infrastruktur, 
växande skuldbörda och ökande inflation har försvagat landets ekonomi. Costa 
Rica drabbades även under 2004 av flera korruptionsskandaler som är kopplade 
till upphandlingsprocesser. Olika företag från Frankrike, Spanien och Italien 
anklagas för att ha betalat stora summor pengar till före detta presidenter och 
tjänstemän för att påverka upphandlingen. En av de före detta presidenterna 
anklagas dessutom för förskingring av ett finländskt lån som var avsett för att 
köpa medicinsk utrustning (Sida 2004; Landöversikt 2006. Costa Rica).  
 
Under 1960- och 1970-talen har en statsledd industrialisering och framväxten 
av exportinriktad produktion förvandlat Costa Rica till en diversifierad ekono-
mi med utvecklade produktions- och tjänstesektorer. Idag utgör jordbruket en 
tiondel av BNP, medan industri- och byggsektorn utgör en fjärdedel, och tjäns-
tesektorn två tredjedelar. Tidigare dominerades näringslivet av jordbrukssek-
torn och råvaruexport. Utvecklingen stärktes ytterligare i mitten av 1990-talet 
då man startade med högteknologisk produktion. Det är framförallt produktio-
nen av mikroprocessorer och medicinsk utrustning som har expanderat de se-
naste åren. Tillväxten avstannade dock under åren 1999 till 2002 och landet 
blev mer sårbart. De statliga finanserna försämrades till följd av en stadig ök-
ning av utgifter och statsskulden växte till över 50 % av BNP vid slutet av 
2002. Den ekonomiska situationen stärktes dock något under 2003 (Landöver-
sikt 2004. Costa Rica; Landöversikt 2006. Costa Rica).  
 
2.4  Befolkningsmässiga karaktäristika  
 
Costa Rica har Centralamerikas mest homogena befolkning, 95 % består av 
vita och mestiser, det vill säga européer och befolkning med blandat ursprung.  
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2 % av befolkningen är afrokaribier, 1 % är kineser och knappt 2 % tillhör ur-
sprungsbefolkning.  
 
Ursprungsbefolkningen är fördelad på åtta olika folkgrupper, som exempel kan 
nämnas att i Talamancaregionen i södra delen av Costa Rica bor ca 9000 Brib-
ris, Cabécares och Borucas. Det största ursprungsspråket som talas är Bribri. 
Majoriteten av ursprungsbefolkningen bor i, eller nära, något av de 22 reservat 
som skapades 1977. Reservaten har relativt dåliga jordar och är ofta naturskyd-
dade områden. De finns också brister i den offentliga servicen och den är inte 
anpassad till ursprungsbefolkningens kultur. Även den afrokaribiska minorite-
ten har mindre tillträde till social service och infrastruktur, och utgör en opro-
portionellt hög andel av de fattiga (Utrikesdepartementet 2004. Mänskliga rät-
tigheter i Costa Rica 2003; Landöversikt 2006. Costa Rica; UNICEF & Uni-
versidad de Costa Rica 2003).  
 
I Costa Rica finns även en relativt stor andel immigranter, dessa utgör ungefär 
8 % av den totala befolkningen. Costa Rica har en lång tradition av att ta emot 
flyktingströmmar vilka nådde en särskild stor omfattning under inbördeskrigen 
i regionen på 1980-talet. Flyktingar som har beviljats flyktingstatus får i stort 
samma rättigheter som costaricanska medborgare, och de har tillträde till soci-
alförsäkringssystemet, inbegripet utbildning och hälsovård. De stora flertalen 
flyktingar kom tidigare från grannlandet Nicaragua men nu kommer även flyk-
tingar från det inbördeskrigsdrabbade Colombia. I april 2002 infördes visum-
tvång för colombianska medborgare varpå antalet asylsökande minskat något 
men antalet illegala invandrare har istället ökat. Costa Rica saknar dessutom 
resurser för utvisning vilket innebär att asylsökande som fått avslag ofta stan-
nar illegalt i landet (Utrikesdepartementet 2004. Mänskliga rättigheter i Costa 
Rica 2003; Landöversikt 2006. Costa Rica). 
 
Homogeniteten i befolkningen avspeglas även i religionen. Katolska värde-
ringar präglar samhälle och kultur. Den romersk-katolska kyrkan är statsreligi-
on sedan 1871 men utövandet av andra religioner är tillåtet. Katolska kyrkan 
ges skattefri status och har en lagstadgad ställning bland annat vad avser statlig 
utbildning där religionslärare måste vara certifierade av den katolska kyrkan. 
Fördelningen mellan olika religioner 2003 var; Romersk katoliker 76,3 %, 
Evangelister 13,7 %, Jehovas vittnen 1,3 %, Protestanter 0,7 %, övriga 4,8 % 
och 3,2 % i befolkningen tillhör ingen religion (Utrikesdepartementet 2004. 
Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2003; CIA-The World factbook. Costa Rica. 
2004). 
 
Officiellt språk är spanska. Rättssystemet i landet grundar sig på det spanska 
civilrättsliga systemet. Utbildningsnivån i landet är hög, 95,7 % av befolkning-
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en över 15 år är läs- och skrivkunnig. Motsvarande siffra för ursprungsbefolk-
ningen är däremot endast 50 %. Förväntad livslängd är 77.9 år och spädbarns-
dödligheten har sjunkit till 11.1 per 1000 levande födda barn. Den nationella 
genomsnittliga fertilitetsnivån är 2,3 barn per kvinna. Ursprungsbefolkningen 
visar en något högre siffra, här är den 4,1 per kvinna. Ungefär en halv procent 
av befolkningen över 15 år lever med HIV/Aids (Landöversikt 2004. Costa 
Rica; UNICEF & Universidad de Costa Rica 2003). 
 
Det totala antalet invånare i Costa Rica 2002 var 3 997 883. Andelen barn i 
åldrarna 0-17 år utgjorde 36,68 % av den totala befolkningen. De provinser 
som hade högst antal barn 0-17 år 2002 var San José, Alajuela och Cartago, 
lägst hade Guanacaste (UNICEF & Universidad de Costa Rica 2003:31,302-
304). 
 
Som tidigare nämnts har spädbarnsdödligheten i Costa Rica sjunkit till 11,1 per 
tusen levande födda år 2002. Lägst var den i provinserna Heredia, Cartago och 
Alajuela, samtliga under 10 per 1000 levande födda medan den var högst i 
Limón, Puntarenas och Guanacaste med 12 per 1000 levande födda. Den högs-
ta spädbarnsdödligheten återfinns i Talamanca i provinsen Limón där den var 
18,5 (UNICEF & Universidad de Costa Rica 2003:314-316). I Limon finns 
även högst antal barn tillhörande ursprungsbefolkningen, Afrocostaricaner och 
svarta. Slutsatsen som kan dras är att Limón är den provins som har högst bar-
nafödande, högst spädbarnsdödlighet samt högst antal barn tillhörande ur-
sprungsbefolkning, Afrocostaricaner och svarta (CRC/C/Q/CRI/3. 11 2005; 
CRC/C/RESP/81. 2005). 
 
Enligt ett socialt utvecklingsindex (SDI) som mäter sociala skillnader i olika 
geografiska områden på en skala från 0-100, visar ursprungsbefolkningen en 
kritisk socioekonomisk utvecklingssituation. SDI baseras på variabler som ut-
bildning, tillgång till speciella utbildningsprogram, spädbarnsdödlighet, död-
lighet för barn under 5 år, genomsnittlig månatlig elektricitetsförbrukning samt 
barn födda till ensamstående mödrar. År 2000 var SDI för San José 63,6, Here-
dia 67,8 och Cartago 66.7. SDI-talen för områden med ursprungsbefolkning 
såsom Bratsi de Salamanca, Boruca, Buenos Aires (Puntarenas) och San Rafael 
de Guatuso var däremot 0,10, 20,4, 37,8 och 47,2 (CRC/C/125/Add.4. 
2004:100-101). 
 
2.5  Sammanfattande kommentar 
 
Costa Rica är ett land med stabil demokrati och ett utbyggt välfärdssystem. 
Välfärden omfattar allmän skola, nationell hälsovård, sjuk- och olycksfallsför-
säkring, gratis universitetsutbildning och ålderspension.  
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Under perioden 1990-2006 har det varit regelbundna växlingar mellan landets 
två dominerande partier, det center-höger inriktade partiet PUSC och det soci-
aldemokratiska partiet PLN. Den nuvarande presidenten är Oscar Arias (PLN), 
som även tidigare varit president och dessutom erhållit Nobels fredspris för 
initiativet till fredsförhandlingar i Centralamerika.  
 
Den ekonomiska situationen i landet har under senare decennier varit instabil, 
vilket inneburit att välfärdssystemet försämrats. Social upplösning och ökad 
kriminalitet, ökad ojämlikhet, försämrad infrastruktur, växande skuldbörda och 
ökande inflation samt korruptionsskandaler är exempel på faktorer som för-
sämrat landets ekonomi. Costa Rica har gått från en jordbruksdominerad till en 
diversifierad ekonomi med utvecklade produktions- och tjänstesektorer. 
 
Costa Rica har Centralamerikas mest homogena befolkning, de flesta är euro-
péer och befolkning med blandat ursprung. I landet finns en relativ stor andel 
emigranter från Nicaragua men även från Colombia. Homogeniteten visar sig 
också i religionen. Romersk-katolska kyrkan är statsreligion och 76,3 % av be-
folkningen tillhörde denna 2003. Utbildningen i landet är hög och man har en 
hög förväntad livslängd. 
 
Den totala andelen barn i befolkningen 2002 var 36,6 %. Sociala skillnader 
finns mellan landets sju provinser, bland annat beträffande barnafödande och 
spädbarnsdödlighet. Som exempel kan nämnas att barn till ursprungsbefolk-
ningen och minoritetsbarn visar en negativ socioekonomisk utvecklingssitua-
tion. 
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3.  BARNEN PÅ DEN POLITISKA DAGORD-
NINGEN  

 
I detta kapitel beskrivs kortfattat barnkonventionen och FN-kommittén för bar-
nets rättigheter och dess arbetssätt. Carol Bellamy från UNICEF menar att 
konventionen är en internationell överenskommelse som har fått effekt i olika 
länder. Hon säger: 
 

The Convention is not only a visionary document. We are reminded 
daily that it is an agreement that works – and its utility can be seen in 
the everyday use to which I have seen it increasingly being put by 
country after country, in policy, in practice and in law. (Carol Bella-
my, UNICEFs Executive Director, www.unicef.org 2004-03-08) 

 
Att konventionen har fått betydelse i olika länder betonar även Hammarberg 
när han skriver: ”Nu står det klart att konventionen blivit något mer än en pap-
persprodukt; den har bidragit till förändringar och fortsätter att göra det.” 
(Hammarberg 2006:8) 
 
3.1 Barnkonventionen 
 
Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling 
och trädde i kraft den 2 september 1990 då den hade ratificerats av 20 stater. 
Costa Rica var en av dessa. 
 
Konventionen är ett juridiskt bindande, internationellt fördrag samtidigt som 
den är en politisk, visionär målsättning för hur ett samhälle som är bra för barn 
skall se ut (se Sida 1994:4). Den kan ses som en universell norm eftersom den 
fastställer barnets fulla människovärde, det vill säga att barnet har egna rättig-
heter och behov som är grundläggande och universella, oavsett kultur, religion 
eller andra särdrag. Till skillnad från tidigare internationella fördrag om barns 
rättigheter har den ett individualistiskt perspektiv eftersom den är inriktad på 
det enskilda barnet (Hammarberg 2006:7; Bartley 1998).  
 
Barnkonventionen har fått en snabb och unik uppslutning. Inget annat interna-
tionellt fördrag om mänskliga rättigheter har fått en sådan positiv respons. 192 
av världens alla länder har anslutit sig till konventionen vilket innebär att det 
endast är två länder som återstår; USA och Somalia (www.ohchr.org 2008-01-
08). 
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Själva konventionstexten utarbetades av en arbetsgrupp utsedd av FN-
kommissionen för mänskliga rättigheter. Arbetet påbörjades 1979 och avsluta-
des 1989. Konventionen innehåller 13 inledande paragrafer och 54 artiklar för-
delade på tre delar. I del 1 återfinns barnets rättigheter, i del 2 FN-kommitténs 
sammansättning och arbetssätt och i del 3 formerna för ländernas anslutning. 
Del 1 i konventionen innehåller 41 artiklar som spänner över ett stort område, 
innefattande medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rät-
tigheter. 
 
Två tilläggsprotokoll har antagits 2002. Det första gäller frågan om barn invol-
verade i väpnade konflikter och ålägger staterna att vidta åtgärder så att perso-
ner under 18 år inte deltar direkt i sådana. Det andra rör frågan om sexuell ex-
ploatering av barn, handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Des-
sa tilläggsprotokoll antogs för att stärka barnkonventionen på dessa områden 
(Hammarberg 2006:7). Costa Rica har ratificerat båda dessa tilläggsprotokoll 
(CRC/C/15/Add. 266. 2005:2; CRC/C/125/Add.4. 2004:21). 
 
3.2 FN-kommittén för barnets rättigheter 

 
För att granska hur konventionsstaterna efterlever konventionen upprättades 
1991 en kommitté för barnets rättigheter. Kommittén möts tre gånger om året i 
Genève för granskning av rapporter och möten med inbjudna länderrepresen-
tanter. Enligt artikel 43.2 i konventionen ska de ha högt moraliskt anseende och 
erkänd sakkunskap på de områden som konventionen omfattar. Kommitténs 
medlemmar väljs av konventionsstaterna bland deras egna medborgare och ska 
tjänstgöra i sin personliga egenskap och inte som representant för den stat som 
nominerat dem. Kommittén bestod först av 10 experter men har på grund av 
stor arbetsbörda utökats till 18. För sammansättningen av kommittén har en 
rimlig geografisk fördelning eftersträvats och hänsyn har även tagits till kom-
mittémedlemmarnas erfarenheter från olika rättssystem. Kommittémedlem-
marna väljs på fyra år och val av halva kommittén sker vartannat år (Hammar-
berg 2006).  
 
3.3.  FN-kommitténs rapporteringsprocess  
 
Två år efter det att en stat har ratificerat konventionen ska den lämna in en rap-
port om vad som gjorts i landet för att efterleva konventionen. Därefter rappor-
teras vart femte år. Landsrapporterna granskas av FN-kommittén och Sekreta-
riatet för Mänskliga Rättigheter ansvarar för protokoll, dokumentation och an-
nan service (Hammarberg 1994;2006). 
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När en rapport kommit till FN:s Centrum för Mänskliga rättigheter i Genève 
översätts den till FN-kommitténs tre arbetsspråk, engelska, franska och spans-
ka. Rapporten sänds därefter till FN-kommitténs medlemmar, till UNICEF 
samt till andra betydelsefulla FN-organisationer. Den görs även tillgänglig för 
frivilliga organisationer, så kallade NGO:s, och andra berättigade organ. Förut-
om de statliga rapporterna uppmuntrar kommittén andra såsom enskilda orga-
nisationer att lämna in kompletterande rapporter (Hammarberg 2006:19). 
 
FN-kommittén har utformat vissa riktlinjer för att strukturera ländernas rappor-
ter och de efterkommande diskussionerna med medlemsländernas delegater vid 
plenar-sessionerna. Dessa riktlinjer skickas till de ansvariga myndigheterna i 
medlemsländerna. I riktlinjerna poängteras att rapporterna ska innehålla rele-
vanta fakta om juridiska, administrativa åtgärder och annan information, inklu-
sive statistiska data. Detta för att ge kommittén en grundläggande bas för sin 
analys av de olika landsrapporterna. I rapporterna ska även implementariska 
prioriteringar och speciella framtida mål beskrivas. 
 
För att dels underlätta ländernas rapportering, dels åstadkomma en mer struktu-
rerad diskussion vid plenar-sessionerna, grupperar FN-kommittén konventio-
nens artiklar i logisk ordning. Listan för riktlinjerna innehåller åtta så kallade 
avdelningar (Hammarberg 1994): 
 
1 Allmänna åtgärder för implementation. 
2 Definition av barn. 
3 Allmänna principer. 
4 Medborgerliga rättigheter och friheter. 
5 Familjemiljö och alternativ vård. 
6 Grundläggande hälsa och välfärd. 
7 Utbildning, fritid och kulturverksamhet. 
8 Särskilda skyddsåtgärder. 
 
3.3.1 Granskning av rapporterna  
 
Efter det att rapporterna översatts och sänts till ledamöterna i FN-kommittén 
granskas de av en arbetsgrupp inom kommittén. Motivet med arbetsgruppen är 
att redan i förväg identifiera de viktigaste frågorna i respektive lands rapport. 
Vid genomgången av rapporterna har kommittén även tillgång till annan FN-
information rörande barnets rättigheter. Även information från frivilliga orga-
nisationer studeras om sådan finns. Företrädare för olika FN-organ (UNICEF, 
ILO, WHO, UNHCHR, UNESCO, UNDP) har rätt att delta i dessa diskussio-
ner och uppmanas att komma. Enligt Hammarberg har bidragen från de frivilli-
ga organisationerna varit till stor nytta för kommittén (Hammarberg 1994:34).  
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Efter granskningen gör arbetsgruppen upp en lista över frågeställningar, den så 
kallade List of Issues, som ska diskuteras med regeringen i det land vars rap-
port ska behandlas. Denna lista och en inbjudan till regeringen sänds till re-
spektive land. Listan med frågeställningarna ger regeringen en möjlighet att 
kunna förbereda sig bättre inför plenar-sessionen och diskussionerna kan på så 
sätt bli mer konstruktiva. 
 
3.3.2 Diskussion av landsrapporten  
 
När FN-kommittén gått igenom landets rapport inbjuds regeringsdelegater att 
närvara vid plenar-sessioner i Genève där rapporten diskuteras. Dessa sessioner 
inleds med att en av regeringsdelegaterna från det land vars rapport behandlas 
introducerar rapporten. Sedan ställer FN-kommitténs medlemmar i tur och ord-
ning olika frågor som regeringsdelegaterna får svara på. Vid utfrågningen utgår 
FN-kommittén dels från den frågelista som regeringen fått sig tillsänd samt 
frågor rörande landsrapportens åtta avdelningar. Varje lands rapport diskuteras 
under två intensiva dagar. FN:kommitténs medlemmar är kunniga och påstridi-
ga. Dessa plenar-sessioner är offentliga men det är endast FN-kommitténs 
medlemmar som får ställa frågor till ländernas regeringsdelegater. Simultantol-
kar översätter vad som sägs på olika språk, bland annat engelska, spanska och 
franska.2  
 
Under själva plenar-sessionen förs nogranna protokoll, så kallade Summary 
Records och efteråt summerar FN-kommittén sina slutsatser i ett summerande 
uttalande, Concluding Observations. Ett av syftena med detta uttalande är att 
det ska publiceras i det rapporterande landets media och leda till debatt om 
barnens situation. FN-kommittén har föreslagit att de summerande protokollen 
och det summerande uttalandet ska ges ut som en särskild skrift för varje land 
som varit uppe för prövning inom kommittén (Hammarberg 1994:35). 
 
3.3.3  Procedurer för uppföljning och försenad rapportering 
 
De synpunkter som framlagts av kommittén i dess summerande uttalande ska 
behandlas i landets nästa rapport. FN-kommittén har också möjlighet att från 
regeringarna begära in ytterligare information som är viktig för landets genom-
förande av konventionen. Kommittén ska även i särskilt angelägna fall kalla en 
regering att besvara speciella frågor, till exempel uppgifter om särskilt svåra 
övergrepp mot barn. En sådan kallelse kan även ställas till en regering som inte 
har lämnat in sin rapport i tid (Hammarberg 1994:37). 
                                                           
2 Jag har haft förmånen att vara närvarande vid två plenar-sessioner 1995, se Bartley 1998. 
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Ratificeringen av konventionen innebär en skyldighet för länderna att rapporte-
ra i tid och FN-kommittén poängterar vikten av detta. Protokoll förs över de 
länder som är försenade med sina rapporter och kommittén skickar regelbundet 
ut påminnelser till dessa länder. Om ett land inte lämnar in sin rapport kan FN-
kommittén besluta att själv skriva en rapport om barnens situation i landet med 
hjälp av all åtkomlig information.  
 
3.3.4  FN-kommitténs roll och arbetssätt. 
 
Kommitténs roll är att övervaka implementeringen av konventionen, men kan 
inte i detalj kontrollera barnens förhållande i varje land. Det är enligt Hammar-
berg viktigt att FN-kommittén tydligt definierar sin roll, vilket den stegvis har 
gjort. Tyngdpunkten läggs vid själva processen kring konventionen. En viktig 
aspekt är offentlig diskussion i vilken barnen själva kan delta. Kommitténs 
hållning är konstruktiv. Syftet är inte att utpeka någon regering som skyldig, 
utan att bidra till att barn verkligen får sina rättigheter tillgodosedda. Syftet 
med plenar-sessionerna och diskussionerna är att gemensamt kartlägga pro-
blemen och diskutera vad som måste göras för att åtgärda dem (Hammarberg 
1994:35,37). 
 
Slutligen ska nämnas att barnkonventionen inte innehåller någon möjlighet för 
enskilda personer att framföra klagomål till FN-kommittén. Däremot bygger 
den på grundtanken att en dialog ska komma till stånd mellan staterna, FN-
kommittén, olika FN-organ och frivilliga organisationer, med andra ord före-
språkas koordinering och samordning. 
 
Förutom granskningsarbetet ordnar kommittén regelbundet temadagar kring 
viktiga frågor utifrån konventionen och ländernas rapporter. Till dessa temada-
gar inbjuds forskare och barnorganisationer för att presentera erfarenheter och 
studier som tillsammans med diskussionen under mötet bidrar till utvecklingen 
av en gemensam syn och tolkning av konventionen. Temadagarna har handlat 
om barn i väpnade konflikter, exploatering av barn i arbete, flickors rättigheter, 
barn och media, barn med funktionshinder och i två omgångar har frågan om 
våld mot barn diskuterats (Sida1999:18-19; Hammarberg 2006:24). 

 



 
 
 
 

 21

3.4 Betydelsefulla aspekter för övervakning av  
 implementering 
 
Enligt Hammarberg (2006) är det tre aspekter som varit särskilt betydelsefulla i 
kommitténs organisering av arbetet med att övervaka implementeringen av 
konventionen. 
 
1. Kommittén har bestämt fyra huvudprinciper i konventionen. 
2. Kommittén har betonat vikten av att konventionen blir föremål för poli-

tiska diskussioner och beslut. 
3. Rapporteringsprocessen inriktas på granskning och debatt. 
 
3.4.1  De fyra huvudprinciperna 
 
Kommittén har bestämt fyra huvudprinciper i konventionen, artiklarna 2, 3, 6, 
och 12, som innehåller vissa grundläggande, allmänna principer. Kommittén 
har beslutat att dessa skall utgöra ett ramverk för arbetet för barn. Artiklarna är 
relaterade till varandra och tillsammans bildar de konventionens syn på barn. 
Artikel 2 fastställer barnets rätt till icke-diskriminering och att alla barn har lika 
värde. Artikel 3 tar upp principen om barnets bästa och innebär att vid alla åt-
gärder som rör barn skall principen om barnets bästa komma i första hand. 
Dessutom är den en så kallad portalparagraf, vilket innebär att den står över de 
andra artiklarna. Enligt Hammarberg är den praktiska tolkningen av artikel 3 en 
avgörande punkt i diskussionen om implementeringen av konventionen. Vad 
som bland annat är av intresse att studera är hur artikeln återges i de olika län-
dernas lagstiftning och i vardagslivet. Artikel 6 handlar om barnets rätt till liv, 
överlevnad och utveckling, och tolkningen av artikeln har betydelse för så väl 
hälso- som utbildningspolitik. Artikel 12 har även kallats för demokratiartikeln, 
och den innebär att barn skall få möjlighet att göra sig hörda och få påverka sin 
egen situation. Detta element av delaktighet och inflytande anses vara det mest 
radikala med konventionen. Enligt Hammarberg innebär bland annat principen 
om att fritt få uttrycka sina åsikter och att bli hörd att myndigheter, kommuner, 
landsting, organisationer och domstolar aktivt skall arbeta för dess genomfö-
rande (Hammarberg 2006:9-13).  
 
3.4.2  Konventionen som föremål för politiska diskussioner och beslut 
 
Kommittén har även betonat vikten av att konventionen verkligen skall bli fö-
remål för politiska diskussioner och beslut. I kommitténs arbete har därför stor 
vikt lagts vid att kontrollera politiska åtgärder för implementeringen av kon-
ventionens krav, och här är det artikel 4 som är av stor betydelse. Artikeln fo-
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kuserar genomförandet av konventionen och fastställer att konventionsstaterna 
skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att 
genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Enligt Hammarberg vi-
sar genomförandet av denna artikel vilken politisk vilja som finns i landet att 
implementera konventionen och hur pass allvarligt man tar på den. Några 
aspekter som är intressanta att studera är om lagarna i landet har ändrats för att 
överensstämma med konventionen, om det finns nationella institutioner som 
övervakar implementeringen och efterlevnaden av konventionen och som ex-
empel nämner Hammarberg ombudsmannamyndighet, och om det finns möj-
ligheter för barn att klaga om de kränks. Vidare är det viktigt att kontrollera 
vad som görs konkret för att barn och ungdomar skall kunna göra sig hörda och 
om personal som arbetar med barn får utbildning om barnets rättigheter. Ytter-
ligare en fråga som är relaterad till artikel 4 handlar om förpliktelsen att infor-
mera både vuxna och barn om konventionen och dess bestämmelser, vilket 
fastställs i artikel 42 (Hammarberg 2006:9,15). 
 
3.4.3  Rapporteringsprocessens inriktning mot granskning och debatt 
 
Hammarberg nämner även vikten av att själva rapporteringsprocessen utveck-
lats till något mer än en formalitet. Processen inriktas på granskning och debatt 
som syftar till förbättring av barns villkor. Här inriktar sig kommittén bland 
annat på att granska om det finns något system för övervakning och möjlighe-
ter att överklaga. Man lägger även tonvikt på hur regeringarna i konventions-
staterna hanterar konventionen i stort och han nämner några faktorer som är 
viktiga i detta sammanhang (Hammarberg 2006:9, 21): 
 
 Regeringens öppenhet för en offentlig diskussion kring implementering-

en av konventionen. 
 Förmåga till självkritisk hållning i fråga om vad som gjorts. 
 Hur samarbetet mellan regeringen och civila sektorn och enskilda orga-

nisationer ser ut, och i detta samarbete fokuseras ett antal aspekter, bland 
annat om det finns någon struktur för samordning av myndigheternas in-
satser inom olika sektorer och på olika nivåer, om det finns det någon 
oberoende instans för övervakning av barns rättigheter, såsom en barn-
ombudsman på nationell eller lokal nivå, och om barn på institutioner, i 
skolor eller i andra sammanhang kan anmäla kränkningar. 

 
3.5 Svagheter i implementeringssystemet 
 
Fottrell (2000) menar att konventionens implementeringssystem är relativt 
svagt vilket är vanligt i denna typ av universella överenskommelser om mänsk-
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liga rättigheter och i system baserat på framläggandet av periodiska rapporter. 
Hon påpekar även att det inte är möjligt för enskilda personer att klaga, och att 
vissa områden har behövt förstärkas (Fottrell 2000:6, 8).  
 
Vidare menar hon att kommittén successivt har stramat upp sitt kontrollsystem 
och sina kommentarer genom att definiera de grundläggande artiklarna samt 
genom att sätta samman de olika artiklarna i åtta kluster som anger de områden 
som konventionsstaterna skall besvara i sina rapporter istället för att gå igenom 
artiklarna i nummerordning. Hon skriver:  
 

Initially the Committee was quite timid and its conclusions on reports 
where short and relatively simple. However, its recent assessments are 
increasingly complex and detailed and often include very specific rec-
ommendations to States on ways in which its laws and practices can be 
improved. (Fottrell 2000:11-12) 
 

Fottrell (2000) nämner några svagheter i implementeringssystemet med fokus 
på kommitténs roll. Att länderna lämnar in landsrapporter är begränsande i sin 
effektivitet. Om ett land presenterar en mer optimistisk bild av sin lagstiftning 
och förverkligandet av konventionen är kommittén oftast inte i stånd att kunna 
kontrollera detta eftersom de inte har sådant system och dessutom har brist på 
resurser, både vad gäller antal personer i kommittén samt ekonomiska resurser. 
Fottrell menar att en stor del av kommitténs arbete utförs näst intill på frivillig 
basis. Situationen förbättras dock genom en mycket aktiv och konstruktiv 
grupp av frivilliga organisationer som har spelat stor roll i skrivandet av kon-
ventionen och i kontrollen av genomförandet av den i olika länder, samt genom 
att de lämnar information till kommittén. Men en begränsning kan detta dock 
innebära då kommitténs möjligheter att genomföra egen forskning är så gott 
som icke existerande och det blir då de olika frivilliga organisationerna som 
sätter agendan. Ytterligare problem för kommittén är innehållet i olika länders 
rapporter. Innehållet varierar, en del länders rapporter är mycket informations-
rika, medan andras är inadekvata och otydliga. I dessa fall ber dock kommittén 
om ytterligare information och kritiserar staterna för att inte följa riktlinjerna 
för rapporteringen. Slutligen nämner Fottrell att ytterligare en begränsning är 
reservationer som gjorts av en del länder beträffande vissa artiklar i konventio-
nen. Här har dock kommittén antagit en kraftfull hållning och lyckats få en del 
länder att ta tillbaka sina reservationer, men problemet kvarstår och man behö-
ver finna en lösning i framtiden (Fottrell 2000:12-13). Trots dessa problem i 
implementeringssystemet har konventionen under de första tio åren haft en po-
sitiv effekt på skyddet av barns rättigheter både på internationell och nationell 
nivå, enligt Fottrell. Det faktum att den nästan är ratificerad av världens samtli-
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ga länder är i sig anmärkningsvärt. Den största faran med konventionen menar 
Fottrell är: 
 

The greatest danger for the CRC is complacency; given its widespread 
ratification there is a tendency to view the CRC as an end in itself, 
when in fact it is merely a beginning. /…/ However, at present many 
States enjoy the moral benefits inherent in ratification, without giving 
full effect to its legal obligations. Making that transition will be a chal-
lenge for the CRC in the coming decades. (Fottrell 2000:14)  

 
3.6  Sammanfattande kommentar 
 
Barnkonventionen antogs 1989 och trädde i kraft 1990. Den är ett juridiskt 
bindande fördrag som fastställer att barn har egna rättigheter och behov som är 
grundläggande och universella. Det är 192 länder som anslutit sig till konven-
tionen, endast USA och Somalia har ännu inte ratificerat konventionen.  
 
Vissa områden i konventionen har stärkts genom att två tilläggsprotokoll an-
togs 2002. Det första gäller barn involverade i väpnade konflikter, och det 
andra sexuell exploatering av barn, handel med barn, barnprostitution och 
barnpornografi. 
 
För att granska hur de olika länderna efterlever konventionen tillsattes 1991 
FN-kommittén för barnets rättigheter som granskar landsrapporter. Kommittén 
har styrt upp rapporteringssystemet på olika sätt, bland annat genom att be-
stämma fyra grundläggande artiklar som formulerar konventionens syn på barn 
och barndom. Dessutom har själva rapporteringsprocessen strukturerats genom 
att kommittén angett riktlinjer i vilka konventionens artiklar grupperas i åtta 
avdelningar som anger olika områden som länderna skall besvara i sina lands-
rapporter. 
 
Det finns vissa svagheter i implementeringssystemet beträffande kommitténs 
roll. Länderna kan i sina rapporter lämna en mer optimistisk bild av implemen-
teringen och kommittén har inget system för att kontrollera detta. Frivilliga or-
ganisationer och andra instanser har emellertid rätt att lämna information till 
kommittén, vilket kan ge en mer verklighetsbaserad bild av situationen i län-
derna. Men även detta kan i vissa fall vara en viss begränsning då det blir de 
frivilliga organisationernas frågor som hamnar på agendan. 
 
Ytterligare ett problem är att innehållet i de olika ländernas rapporter varierar. 
För att komma tillrätta med detta har kommittén rätt att begära ytterligare in-
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formation. Slutligen är ett problem att en del länder har avgivit reservationer 
vad gäller en del artiklar. Här har dock kommittén efter påtryckning lyckats få 
en del länder at ta tillbaka dem. 



 
 
 
 

 26

4.  METOD 
 
I detta kapitel presenteras den valda metoden, tillvägagångssätt samt urval av 
det material som ligger till grund för undersökningen.  
 
4.1  Kvalitativ textanalys 
 
I denna rapport används kvalitativ textanalys som metod. Essaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2004) menar att kvalitativ textanalys handlar om 
att ta fram det väsentligaste i innehållet i en text genom noggrann läsning av 
textens delar, helhet och den kontext den ingår i. Merriam (2004:121) menar att 
en av de största fördelarna med att använda dokument är dess stabilitet. Till 
skillnad från intervjuer och observationer förändrar eller påverkar inte forska-
ren genom sin närvaro det som studeras. Dokument kan vara bra källor för kva-
litativa fallstudier då de kan ge undersökningen en empirisk grund beträffande 
den kontext där ett problem eller frågeställning hör hemma. Dokument har i 
likhet med andra källor sina för- och nackdelar. Eftersom de producerats för 
andra ändamål än forskning kan de å ena sidan vara fragmentariska, men å 
andra sidan är de icke reaktiva, vilket innebär att de är opåverkade av själva 
forskningen (Merriam 2004:122). Merriam menar att “De är en produkt av den 
kontext de tillkom i och har därför en koppling till verkligheten.” (Merriam 
2004:122). Genom att studera implementeringen av FN:s barnkonvention i 
Costa Rica kan således enligt min mening även en koppling till verkligheten 
göras eftersom rättigheterna i konventionen på ett abstrakt plan förutsätter nå-
got som i verkligheten ständigt måste konstrueras på ett konkret plan (Bartley 
2001). 
 
4.2  Tillvägagångssätt 
 
Essaiasson et al (2004) betonar vikten av att läsa aktivt och att ställa frågor till 
texten och sedan se om texten eller forskaren själv kan besvara dessa. Förfat-
tarna menar att det går att urskilja två huvudtyper av textanalytiska frågeställ-
ningar. Den första handlar om att systematisera innehållet i texterna, och det 
andra att kritiskt granska innehållet i texterna. Inom de systematiserande un-
dersökningarna nämner de undersökningar som syftar till att klargöra tanke-
strukturen, eller att logiskt ordna innehållet i texterna och slutligen undersök-
ningar som syftar till att klassificera innehållet i texterna. Beträffande de kri-
tiskt granskande undersökningarna nämner de idékritisk analys, ideologikritik 
samt diskursanalys. I ideologikritik och diskursanalys används texten för att 
upptäcka förhållanden inom samhällslivet och man får en uppfattning av feno-
menet man studerar i ett vidare sammanhang (Essaiasson et al 2004:234-235). 
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Jag har i viss mån använt mig av båda typerna av textanalytiska frågeställning-
ar. Dels har jag varit intresserad av att systematisera textinnehållet och lyfta 
fram och begripliggöra det väsentligaste innehållet i texterna, och dels varit 
intresserad av att upptäcka förhållanden i samhällslivet i Costa Rica beträffan-
de barns och ungas livsvillkor och på så sätt få en bild av barnpolitiken i landet.  
 
Läsningen av materialet har skett i flera omgångar. Först har jag läst igenom 
materialet för att skapa mig en överblick, för att sedan läsa det flera gånger ut-
ifrån olika aspekter. Bergström och Boréus (2000) betonar att politik ofta hand-
lar om att formulera mål, vilket innebär att man pekar ut vad som är problem, 
orsaken till problemen samt lösningen på dem. Genom att läsa texterna nog-
grant utifrån denna utgångspunkt har jag fått fram en problembild. Bergström 
och Boréus (2000) menar att det är bra att använda sig av citat för att öka ge-
nomskinligheten i studien, vilket jag även har valt att göra. 
 
4.3  Urval av texter 
 
När man använder sig av kvalitativ textanalys är valet av källor centralt. Jag 
har valt att avgränsa mig till i stort sett enbart FN-dokumentation, och på så 
sätt gjort ett strategiskt urval av ett typiskt material som behandlar implemente-
ring av FN:s konvention om barnets rättigheter i olika länder. Merriam (2004) 
menar att när man ska bedöma värdet av en informationskälla, bör man fråga 
sig om den innehåller information eller kunskaper som är relevanta för den frå-
geställning man studerar och om man kan få fram informationen på ett prak-
tiskt och systematiskt sätt. De dokument som används i denna rapport kan sä-
gas uppfylla dessa krav. Landsrapporterna och dokumentation från FN-
kommittén utgör på flera sätt goda informationskällor. 
 
Det empiriska materialet i den kvalitativa textanalysen består i huvudsak av tre 
typer av primärkällor.  
 
1. Konventionen om barnets rättigheter eftersom den ligger som grund för 

en analys och idealmodell för en barnorienterad politik.  
2. Costa Ricas andra och tredje landsrapport till FN-kommittén. Dessa är 

från 1998 och 2004.  
3. FN-kommitténs diskussioner av och kommentarer till landsrapporterna. 

Dessa består av dokumentation från plenarsessionenerna, FN-kommitténs 
slutliga kommentarer, Concluding Observations, de summerande proto-
kollen, Summary Record samt FN-kommitténs List of Issues och de är 
från 1993-2005. 
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För att värdera landets agerande beträffande implementeringen av konventio-
nen och dess artiklar och barns och ungas levnadsvillkor används konventionen 
som en idealtyp för hur ett samhälle som är bra för barn ser ut och utgör på så 
sätt även ett analysinstrument. Esaiasson et al skriver att: 
 

Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomen som intresserar oss 
med en renodlad idealtyp kan kännetecknande drag hos det verkliga 
samhällsfenomenet fångas in - i vilken utsträckning liknar den obser-
verade verkligheten den typiserade abstraktionen. (Esaiasson et al 
2004:155) 
 

Konventionsstaternas efterlevnad och den struktur som finns för uppföljning 
och internationellt samarbete är en viktig förutsättning för att barns villkor 
skall förändras och deras rättigheter respekteras. Tillsammans med konven-
tionsstaterna har kommittén ansvar för konventionens genomförande, och en 
viktig aspekt i detta arbete är utarbetande av de statliga rapporterna (Sida 
1999). Även Hägglund betonar värdet av rapporterna. Hon skriver: ”De rappor-
ter som lämnas till FN-kommittén från länder som ratificerat konventionen 
framstår som betydelsefulla dokument för att följa det barnpolitiska arbetet runt 
om i världen.” (Hägglund 2002:16) 
 
Rapporterna som lämnas till FN-kommittén kan således ses som viktiga doku-
ment. De är offentliga och är ett uttryck för ett samhälles kontinuerliga redo-
visning av barns livsvillkor. Woll (2000) menar att på den mest grundläggande 
nivån kräver rapporteringssystemet att konventionsstaternas regeringar åtmin-
stone vart femte år måste samla in data och information om hur barns rättighe-
ter utvecklats i landet. Använt på ett mer optimalt sätt kan rapporteringsproces-
sen skapa en möjlighet för regeringar, frivilliga organisationer, barn och ung-
domar och andra medlemmar av det civila samhället, inklusive media att enga-
gera sig i en meningsfull diskussion om prioriteringar, resultat och utmaningar, 
och att skapa strategier för förändringar. Woll skriver att: “Indeed the reporting 
process could be used as a catalyst for domestic review, debate and policy 
change.” (Woll 2000:71)  
 
De aktuella landsrapporter som används i denna rapport ger den costaricanska 
regeringens syn på barnpolitiken och barns rättigheter. De beskriver dels vad 
som gjorts för barnen för att efterleva konventionen, och dels vad som kommer 
att göras, det vill säga de ger både en viss historisk bild och en framtidsbild. 
Som källa kan de sägas vara både värderande och målinriktade, samtidigt som 
de förmedlar kunskaper om barnens ställning i landet. Men rapporterna ger 
bara en bild och kan även beskrivas som partsinlagor. För att därför få en mer 
komplett bild av barnpolitiken och barns rättigheter i Costa Rica har jag använt 
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FN-kommitténs kommentarer till landsrapporterna, FN-kommitténs sum-
merande uttalanden, Concluding Observations, de summerande protokollen, 
Summary Record samt FN-kommitténs List of Issues och svaren på dessa.  
 
Costa Rica har rapporterat till FN-kommittén tre gånger, 1992, 1998 och 2004. 
Rapporterna har varit uppe för diskussion i kommittén 1993, 2000 och 2005. 
Anledningen till att den första landsrapporten från 1992 inte tas med är att den 
engelska versionen inte går att få tag på via UNHCHR:s databas. Därför har jag 
valt att avgränsa mig till andra och tredje landsrapporterna och de efterföljande 
diskussionerna av dessa, men tagit med de efterföljande diskussionerna beträf-
fande den första landsrapporten. Jag har även tagit med en summering av Costa 
Ricas rapport till FN-kommittén beträffande tilläggsprotokollet om barnhandel, 
barnprostitution och barnpornografi från 2007. I tabell 1 sammanställs de FN-
dokument som använts i denna rapport. 
 
Rapporteringstillfälle Typ av material År 
Första rapporteringstillfället Concluding Observations  1993 
 Summary Record  1 

” 2 och 3 
1993 
1994 

Andra rapporteringstillfället Landsrapport 2 1998 
 Concluding Observations 2000 
 Summary Record 1, 2 2000 
Tredje rapporteringstillfället Landsrapport 3 2004 
 Concluding Observations 2005 
 Summary Record 2005 
 List of Issues 2005 
 Costa Ricas svar på List of 

Issues 
2005 

Rapport angående tilläggsproto-
koll om barnhandel, barnprosti-
tution och barnpornografi 

Summary Record 2007 

 
Tabell 1:  Sammanställning av FN-dokument som används i denna rapport 
 
Jag har även använt pressuttalande från FN angående kommitténs granskning 
av tredje landsrapporten, samt skriftlig information från andra FN-organ såsom 
UNHCHR, UNICEF och SIDA. Även två rapporter som framtagits i samarbete 
mellan UNICEF och Universidad de Costa Rica från år 2002 och 2003 har an-
vänts, samt viss information från en frivillig organisation, Casa de Allianza, 
samt ett antal artiklar från den engelskspråkiga dagstidningen Tico Times. 
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5.  BARNDOM SOM SOCIAL KONSTRUKTION 
 

Social constructionism asserts that children and childhood are not 
facts of nature but social constructions. Images of children, attitudes 
towards them, expectations about them, understandings of who and 
what they are - like all images, attitudes, expectations, understanding - 
are socially constructed. /.../ From this perspective childhood is what a 
particular group or culture or society defines it as being. (Woodhead 
& Montgomery 2003:26) 

 
5.1  Två barndomsteoretiska inriktningar 
 
Under de senaste årtiondena har intresset ökat för forskning om barndomsteori-
er och hur barndom formar barn och vuxenrelationer och relationer mellan 
barn, samt relationer mellan barn, vuxna och samhället. Olika barndomsteore-
tiska inriktningar har vuxit fram (se till exempel Jenks, 1996; James, Jenks & 
Prout 1998; Qvortrup et al 1994; Alanen 2001; Mayall 2002; Prout 2005; Cor-
saro 2005). Två grundläggande inriktningar kan urskiljas i denna nya barn-
domssociologi: barnsociologi och den strukturella barndomssociologin (Corsa-
ro 2005). 
  
Inom barnsociologin är fokus på barnet som aktör, som delaktig i konstruktio-
nen av kunskap och erfarenheter i vardagen (Alanen 2001). Denna sociologiska 
inriktning studerar maktrelationer och är huvudsakligen politisk. Barnsociolo-
gin är främst intresserad av tre aspekter; barndom så som den ser ut här och nu, 
vad som binder samman barn som social grupp och vad som skiljer dem från 
vuxna, samt barns relationer med vuxna i vardagslivet. Enligt Mayall har barn-
domssociologin varit betydelsefull när det gäller att dokumentera barns liv och 
diskutera deras egna erfarenheter och öka medvetenheten i karaktären och kva-
liteten i deras barndomar (Mayall 2002).  
  
I den strukturella barndomssociologin är intresset mer riktat mot barndom som 
en permanent social kategori i samhället, och barndom ses i en strukturell kon-
text. Barndom är både strukturerad och strukturerar (Qvortrup 2001). Det är 
inte det enskilda barnet i sig som är i omedelbar fokus. Uppgiften är snarare att 
koppla de empiriska yttringarna av barndom till makronivå, och inriktningen 
fokuserar på de sociala strukturer och mekanismer som formar barndomen 
(Alanen 2001).  
  
I Barn halva priset beskriver Qvortrup (1994) två teoretiska perspektiv på 
barndom, där ett av dem är exempel på den strukturella barndomssociologin. 
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De två perspektiven är barndom som en övergångsperiod och barndom som ett 
permanent historiskt och sociologiskt begrepp (Qvortrup 1994:14-19). 
 
5.1.1  Barndom som övergångsperiod i en individs liv 
 
I detta perspektiv ses barndom mer som en övergångsperiod och barnens upp-
gift är att bli vuxna. Lite ironiskt skriver Qvortrup att för de vuxna är barnen en 
råvara som ska slipas och formas för att passa in i en framtida struktur; ”de är 
plantor som ska odlas, både för sin egen skull och för föräldrarnas och samhäl-
lets skull” (Qvortrup 1994:14). När man utgår från detta perspektiv anses vux-
enlivet, mer eller mindre uttalat, vara viktigare än barndomen. Barndomen och 
vuxenlivet är även åtskilda i tid eller diakrona, i en enskild persons liv tillhör 
de skilda historiska perioder. Man intresserar sig för den enskilda individens 
biografi och för hur barnet blir vuxen. Barndomen ses som en period i en indi-
vids liv. I detta perspektiv handlar det om att barn ska integreras eller växa in i 
samhället. Den logiska förutsättningen för detta synsätt är att barn inte är med-
lemmar av samhället. Samhället reduceras till ett vuxensamhälle. ”Man frestas 
att fråga sig, om barn över huvud taget är medborgare eller människor?”, skri-
ver Qvortrup och påpekar vidare att huvudmålet och slutpunkten för alla upp-
fostringsprogram är vuxenlivet (Qvortrup 1994:18). 
 
5.1.2  Barndom som en del av samhällsstrukturen  
 
Qvortrup förespråkar istället det andra synsättet, barndom som en historisk, 
kulturell och social konstruktion. Barndom ses som ett permanent historiskt 
och sociologiskt begrepp, den påverkas och förändras av samma faktorer som 
resten av samhället, men upphör inte att finnas till. ”Det enskilda barnet blir 
vuxet, men barndomen består” (Qvortrup 1994:15). 
 
Barndomen ses som en del av vår samhällsstruktur, och man ser till barn som 
kollektiv snarare än personligheter. I detta ligger barndomens betydelse för 
samhället. Ett samhälle utan barn är dömt till undergång. Perspektivet intresse-
rar sig mer för hur barndomen förändras genom tiderna och för hur barndo-
mens villkor förhåller sig till exempelvis vuxenlivets villkor eller ålderdomens 
villkor. Det kan också syfta till att jämföra barndomens villkor i olika länder 
(Qvortrup 1994:17).  
 
Detta socio-historiska perspektiv menar Qvortrup ger oss ny kunskap om barn-
domen. Han beskriver det på följande sätt: 
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...barndomen kan ses som ett rör, som hela tiden fylls med barn i ena 
ändan och töms i den andra. För varje enskilt barn, är dessa 15-18 år 
en övergångsperiod. Men röret består så länge det föds barn. Det är 
röret som intresserar oss. Varför ser det ut som det gör? Och hur har 
barn det medan de befinner sig i röret? (Qvortrup 1994:17) 

 
Röret definieras som en lång rad faktorer i samhället: ekonomi, politik, sociala 
förhållanden, utbildning, organisatoriska villkor, intressegruppers konstellatio-
ner, vuxnas förhållningssätt till barn och barndom, barns eget aktivitetsmönster 
och mycket annat. Samtliga dessa faktorer förändras från tid till annan och från 
land till land och vi måste beskriva och förklara dessa för att kunna förstå 
barndomen som en social och historisk konstruktion (Qvortrup 1994:17-18). 
 
5.2  Barn som sociala aktörer och barndom som strukturell 

form 
 
En konstruktivistisk modell som binder samman barnsociologin och den struk-
turella barndomssociologin, och därmed mikro- och makronivå, är den så kal-
lade spindelnätsmodellen som presenteras i boken The Sociology of Childhood 
(Corsaro 2005:24-27). Corsaro menar att barn och vuxna är aktiva deltagare i 
den sociala konstruktionen av barndom och i reproduktionen av deras delade 
kultur, till skillnad från traditionella teorier som ser barn som “konsumenter” 
av kulturer som etablerats av vuxna. Författaren tar upp två skilda socialisa-
tionsmodeller, dels den deterministiska och dels den konstruktivistiska (Corsa-
ro 2005:7). 
 
I den deterministiska modellen spelar barnet i huvudsak en passiv roll. Barnet 
ses som en novis som måste bibringas kunskap och kontrolleras genom om-
sorgsfull träning. Här ligger tonvikten på barnet som objekt. I den konstrukti-
vistiska modellen däremot ses barnet som en aktiv aktör och ivrig lärling. I det-
ta perspektiv är barnet med och aktivt konstruerar sin sociala värld. Corsaro är 
emellertid kritisk mot båda dessa socialisationsmodeller och menar att den de-
terministiska modellen överfokuserar själva utkomsten av socialisationen, bar-
nen ses som blivande vuxna, inte som barn här och nu. Vidare menar Corsaro 
att den deterministiska modellen undervärderar den aktiva och innovativa ka-
paciteten hos barn och unga och att de negligerar den historiska och kontinuer-
liga naturen av social handling och reproduktion (Corsaro 2005:9). Svagheten 
hos den konstruktivistiska modellen enligt Corsaro är att den har sitt huvudsak-
liga fokus på individuell utveckling (Corsaro 2005:15). Han menar att det ger 
en aktiv, men ibland ensam bild av barn. Dessutom tas nästan ingen hänsyn till 
hur interpersonella relationer återspeglar kulturella system, eller hur barn ge-
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nom sin delaktighet blir en del av interpersonella relationer och kulturella 
mönster och kollektivt reproducerar dem (Corsaro 2005:16).  
 
Corsaro menar att sociologiska teorier måste ta avstånd från den individualis-
tiska doktrinen som ser barns utveckling enbart som en privat internalisering av 
vuxnas kunskaper och färdigheter. Han menar att socialisation från ett sociolo-
giskt perspektiv inte enbart är en fråga om anpassning och inneboende egen-
skaper hos individen, utan även är en process av tillägnande och reproduktion. 
Centralt i detta perspektiv är betydelsen av kollektiva samhälleliga aktiviteter 
och hur barn förhandlar, delar och skapar kulturer tillsammans med vuxna och 
andra barn (Corsaro 2005:18). Med andra ord ser Corsaro barndom som en so-
cial konstruktion och som ett resultat av barns kollektiva handlingar tillsam-
mans med vuxna och andra barn. Barndom ses som en strukturell form och 
barnen är sociala agenter som bidrar till reproduktionen av barndomen och 
samhället genom sina förhandlingar med vuxna och genom sina skapande pro-
duktioner av kulturer med andra barn. Han har en förankring i ett mikrosocio-
logiskt perspektiv där han fokuserar på sociala interaktionsprocesser i barns 
vardagslivssammanhang men knyter också an till makrosociologiskt perspektiv 
(Kampmann 2003).  
 
Denna nya syn på barndom som ett socialt fenomen ersätter den traditionella 
synen på socialisation, och han förslår att termen socialisation ersätts med 
tolkande reproduktion (interpretive reproduction). Med termen tolkande (inter-
pretive) avser Corsaro de innovativa och kreativa aspekterna i barns delaktighet 
i samhället. De tolkar och omtolkar samhället och den samhälleliga kulturen 
genom sina handlingar, och genom sitt deltagande strävar de efter att skapa 
mening i de kulturer de ingår. Man skulle kunna säga att barn ”gör barndom”, 
och kollektivt producerar sin egen kamratvärld och kamratkultur (Corsaro 
2005:24). Med termen reproduktion avser Corsaro att barn inte enbart interna-
liserar samhället och kulturen utan också aktivt bidrar till att reproducera och 
förändra den. Men barn är också genom sin delaktighet i samhället begränsade 
av existerande sociala strukturer och genom samhällelig reproduktion, och de-
ras barndom påverkas av det samhälle och den kultur de lever i. Enligt Corsaro 
finns det två nyckelelement i den tolkande reproduktionen, språk och kulturella 
rutiner. Språket är centralt i barnens delaktighet i kulturer både som symboliskt 
system för att bearbeta sociala och kulturella strukturer och som ett verktyg att 
etablera sociala och psykologiska verkligheter. Corsaro menar att båda dessa 
språkliga funktioner är djupt förankrade i de vardagliga rutinerna i det sociala 
livet. De vardagliga kulturella rutinernas betydelse i sin tur ger å ena sidan barn 
trygghet och delad förståelse av att tillhöra en social grupp genom sin ”taget 
för given” karaktär, och å andra sidan ger de en ram så att sociokulturell kun-
skap kan produceras och tolkas (Corsaro 2005:19-20). 
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Corsaro urskiljer tre former av kollektiva handlingar (2005:41,110): 
 
1. Barns kreativa tillägnande av information från vuxenvärlden. 
2. Barns skapande och delaktighet i olika kamratkulturer. 
3. Barns bidrag till reproduktionen och utvidgningen av vuxenkulturen. 
 
Corsaro presenterar processen av tolkande reproduktion grafiskt i form av ett 
spindelnät. Modellen visualiserar barndomens producerande och reproduceran-
de karaktär. Corsaro använder metaforen spindelnät för att visa på processen av 
tolkande reproduktion, ett nät i vilket barn producerar och deltar i en serie av 
inbäddade jämlika kulturer. Modellens radie representerar en mängd olika fält 
bestående av sociala institutioner inom en rad områden i vilka interaktion upp-
står; inom utbildning, familj, samhälle, ekonomi, kultur, religion, politik och 
yrkesliv. I centrum i modellen finns ursprungsfamiljen. Trådarna i nätet bildar 
olika spiraler som representerar fyra kulturer som skapas av varje generation 
barn i ett givet samhälle; förskolestadiet, förpuberteten, puberteten och vuxen-
dom. Enligt Corsaro är det den generella strukturen av modellen som är viktig, 
antalet radier, institutionella fält och spiralernas antal och natur varierar mellan 
kulturer, mellan subkulturella grupper inom en speciell kultur och över histo-
risk tid (Corsaro 2005:25-26). I figur 1 visas Corsaros modell. 
 
Figur 1:  Corsaros spindelnätsmodell (The Orb Web Model) 
 

 
 

Källa: Corsaro 2005:26 
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Modellen är abstrakt men den fångar idén om att barn alltid deltar i och är en 
del av två kulturer, barns och vuxnas, och dessa kulturer är sammanvävda på 
ett invecklat sätt. För att fånga komplexiteten i barns utvecklande av medlem-
skap i dessa två kulturer behöver vi undersöka deras kollektiva aktiviteter med 
varandra och med vuxna. Vi behöver också ta hänsyn till barnen som en del av 
en social grupp som har en plats i en större social struktur och som en del av 
samhället. Här behöver fokus vara på barndom som en strukturell form som har 
sin permanenta plats i samhället. På mikronivå handlar det om det enskilda 
barnet och på makronivå om hur barndom konstitueras i olika kulturer (Corsaro 
2005:27).  
 
5.3  Barnrättsrörelsens diskurs 
 
Framväxten av sociologiska studier som intresserar sig för barn och barndom 
har till stor del sammanfallit med utvecklingen av den moderna barnrättsrörel-
sen (Freeman 1998). Det har inte funnits något större samarbete mellan dessa 
två discipliner men de har enligt Freeman mycket att erbjuda varandra. Barn-
rättsrörelsen har genomgått förändringar, bland annat från att enbart handla om 
att skydda barnet till att numera handla om att skydda deras rättigheter, samt 
genom att propagera för barns rätt till personlighet, integritet och självständig-
het. Man har gått från synen på barn som objekt till att se barn som både aktör 
och objekt (Bartley 1998). Barndomssociologin i sin tur har gått från ett deter-
ministiskt perspektiv till ett konstruktivistiskt. 
 
Enligt Freeman har de båda disciplinerna gemensamt att de fokuserar på barn 
som aktörer och deras aktörsskap, och hur barn konstruerar sin sociala värld 
(Freeman 1998:435-436). Om vi förstår barn både som individer och medlem-
mar av en social grupp, då måste vi också fundera över denna grupps rättighe-
ter att delta i konstruktionen av den sociala ordningen och socialpolitiken me-
nar Freeman. Båda disciplinerna betonar att barn skall ses som personer och 
inte ägodelar, som subjekt och inte objekt som skall kontrolleras. Barn är del-
tagare i sociala processer och inte sociala problem (Freeman 1998:436). De 
båda disciplinerna har även ett individualistiskt perspektiv.  
 
Freeman menar att barndomssociologin kan erbjuda en utveckling av barnrätts-
rörelsens diskurs. I barndomssociologin betonas att barndom inte kan förstås 
utan att man tar hänsyn till andra variablers sammanhang såsom kön, klass, 
etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och kulturella skillnader. Vidare 
betonar Freeman att om barndom är socialt konstruerat finns det inte en univer-
sell, allmänkulturell barndom utan flera barndomar. I barnkonventionen finns 
en universialistisk utgångspunkt vad gäller barn och deras rättigheter och barn-
domssociologin skulle kunna hjälpa till att nyansera denna bild. 
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Vidare kan sociologin möjliggöra förståelsen av sättet på hur barn konstruerar 
sin sociala värld. Detta perspektiv finns inte med i barnkonventionen, vilket 
säkert kan förklaras av att det är enbart vuxna som skrivit konventionen. Free-
man menar att om barn och ungdomar varit med i framtagandet av konventio-
nen skulle vissa artiklar antagligen mer explicit framhållit förbud mot en del 
handlingar, såsom ett tydligare förbud mot kroppslig bestraffning. Han betonar 
att barndomssociologin kan hjälpa oss att förklara varför barn så länge setts 
som ägodelar istället för personer. Avpersonaliseringen kan exempelvis vara en 
avgörande faktor vad gäller våld av olika slag riktade mot barn (Freeman 
1998:439). 
 
Barndomssociologin har också mycket att erbjuda i fråga om barns beroende 
och kompetens. Beroende skall inte vara anledning till att inte ha inflytande 
och kunna göra val eller att respekteras. Freeman menar att beroende är ett 
grundläggande mänskligt villkor och man behöver inte vara fullständigt auto-
nom för att kunna vara oberoende. Vi är alla på något sätt beroende av var-
andra, vilket inte behöver innebära att vi är osjälvständiga. Även i fråga om 
kompetens kan barndomssociologin erbjuda stöd. Freeman föreslår att vi istäl-
let skall resonera i termer av rätten att vara istället för rätten att ha. Rätten att 
vara behöver inte kopplas till kompetens utan till värdighet och anständighet 
(Freeman 1998:442). 
 
Barnrättsrörelsen i sin tur kan hjälpa till att göra nya saker synliga. Freeman 
menar att varje gång vi lyssnar på en exkluderad grupp, lyssnar vi på ny kun-
skap och lär oss på så sätt mer om vårt tidigare begränsade synsätt (Freeman 
1998:442). Barnrättsrörelsen ger barn och ungdomar nya möjligheter att göra 
sig hörda och riktar ljuset mot deras liv, och på så sätt kan vi få kunskap om 
vilka kränkningar de blir utsatta för och hur de uppfattar världen och de institu-
tioner som definierar och strukturerar deras existens. Vår förståelse av barn och 
ungdomar som aktörer ökar i takt med att vi ger dem möjlighet att bli hörda 
(Freeman 1998:443). 
 
5.4  Sammanfattande kommentar 
 
Barndomssociologin kan delas in i två grundläggande inriktningar, barnsocio-
login och den strukturella barndomssociologin. Den förstnämnda fokuserar på 
barn som aktiva subjekt och den andra på de sociala strukturer som formar 
barndom. Vid studier av implementering av barnkonventionen kan båda dessa 
socialkonstruktivistiska inriktningar vara av intresse då de kopplar samman 
mikro- och makronivå och perspektiven aktör och struktur, vilket kommer till 
uttryck i Corsaros spindelnätsmodell. Det är även av vikt att utgå från den mo-
derna barnrättsrörelsen. Barndomssociologin och den moderna barnrättsrörel-
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sen har mycket att erbjuda varandra. Konventionen bygger på en rationell in-
sikt om vilka värderingar, normer och principer som är bra för barns och ung-
domars livsvillkor världen över. Den grundar sig på föreställningen om ett uni-
versellt barn och en universell barndom där barn oavsett klass, kön, etnicitet, 
funktionshinder och kultur skall ha samma rättigheter. Rättigheter som formas 
mot ett dolt, icke detaljredovisat kulturellt, socialt, ekonomiskt och politiskt 
sammanhang. Konventionen är en abstrakt konstruktion och dessutom kontext-
oberoende, den skall gälla oberoende av situation. Här uppstår en paradox ef-
tersom rättigheterna samtidigt kräver bestämda samhälleliga ramar, individer 
med goda intentioner samt möjlighet och förmåga att förverkliga dem i varda-
gen. Rättigheterna förutsätter på ett abstrakt plan, något som i verkligheten 
ständigt måste konstrueras på ett konkret plan (Bartley 2001). Här kan de båda 
barndomssociologiska inriktningarna erbjuda stöd i utvecklingen av barnrätts-
diskursen. Barnrättsrörelsen i sin tur kan erbjuda en utveckling av de barn-
domssociologiska inriktningarna genom att lyfta fram barns egna perspektiv 
och på så sätt erbjuda nya kunskaper och perspektiv. 
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6.  EMANCIPATORISK POLITIK OCH DEMO-
KRATI SOM IDEAL 

 
Barnkonventionen och dess genomförande syftar till att minska exploatering av 
barn och ungdomar, ojämlikhet och förtryck, och målet är att skapa rättfärdig-
het, jämlikhet och deltagande. Dessa aspekter nämner även Giddens (1991) i 
samband med begreppen emancipatorisk politik och livspolitik. Det är därför 
av intresse att knyta an till Giddens teori om emancipatorisk politik och livspo-
litik, och om demokrati som ideal och sambandet till den rena relationen, vilket 
görs i detta kapitel.  
 
6.1  Emancipatorisk politik och livspolitik 
 
I Modernity and Self-Identity (1991) använder Giddens begreppen emancipato-
risk politik och livspolitik. Giddens menar att den emancipatoriska politikens 
främsta målsättning är att minska exploatering, ojämlikhet och förtryck. Han 
skriver att: 
 

 Emancipatory politics works with a hierarchical notion of power: 
power is understood as the capability of an individual or group to ex-
ert its will over others. Several key concepts and orienting aims tend to 
be especially characteristic of this vision of politics. Emancipatory 
politics is concerned to reduce or eliminate exploitation, inequality 
and oppression. (Giddens 1991:211)  
 

Istället ska den emancipatoriska politiken syfta till rättfärdighet, jämlikhet och 
deltagande (Giddens 1991:212). I den emancipatoriska politiken är principen 
om autonomi viktig och emancipation innebär att det kollektiva livet är organi-
serat på så sätt att individen är kompetent, på ett eller annat sätt, till fria och 
oberoende handlingar i det sociala livet. Han betonar emellertid att det skall 
finnas en balans mellan frihet och ansvar:  
 

The individual is liberated from constraints placed on her behaviour 
as a result of exploitative, unequal or oppressive conditions; but she is 
not thereby rendered free in any absolute sense. Freedom presumes 
acting responsibly in relation to others and recognising that collective 
obligations are involved. (Giddens 1991:213) 
 

Giddens definierar emancipatorisk politik som ”a generic outlook concerned 
above all with liberating individuals and groups from constraints which ad-
versely affect their life chances.” (Giddens 1991:210). Den emancipatoriska 
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politiken är således en politik om livsmöjligheter och dess främsta verktyg är 
omfördelning. 
 
Livspolitik däremot är politik om val av livsstilar och livsstilsbeslut (Giddens 
1991:214). Livspolitik och livsstilsbeslut har att göra med existensiella frågor 
och självets reflexiva projekt och det kontinuerliga skapandet av självidentitet i 
vardagslivet, och handlar även om moraliska frågor och dilemman. Olika so-
ciala rörelser har enligt Giddens spelat en avgörande roll för att föra fram olika 
livspolitiska frågor, som exempel nämner han kvinnorörelsen (Giddens 
1991:228). Här kan även enligt min mening barnrättsrörelsen och barnkonven-
tionen tas som exempel. Varför barnrättsrörelsen uppstod över huvud taget be-
rodde på att barn for illa, och motivet till förslaget om en konvention om bar-
nets rättigheter som lades fram av Adam Lopatka 1978 angavs vara att man 
kände sig förpliktigad att ta hand om de barn som blivit offer för andra världs-
kriget (se Bartley 1998:53).  
 
I boken Tredje vägen: Om socialdemokratins förnyelse (1999) skriver Giddens 
om en politik för positiv välfärd. Denna politik är tänkt att främja självrespekt 
och självförverkligande. Jämlikhet definieras som inklusion, rätten att delta och 
att förverkliga sig själv i självvalda sociala gemenskaper. Statens roll är att de-
centralisera och vara lyhörd för sina medborgare. Det handlar om samarbete 
mellan stat, företag, institutioner och lokalsamhällen. Här får frivilliga organi-
sationer en viktig roll att tillsammans med de inblandade vara ledande i proces-
sen för att förverkliga ett bättre liv. Giddens lyfter i denna modell fram en stör-
re inblandning av civilsamhället. Staten skall uppträda som en social investera-
re, som initierar processer med stor handlingsfrihet för de inblandade. Det är 
intressant att notera att beträffande tillkomsten och implementeringen av barn-
konventionen spelar just frivilliga organisationer en avgörande roll i många 
länder (se Bartley 1998). 
 
6.2  Demokrati och det rena förhållandet  
 
I Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhäl-
let (1995) skriver Giddens om intimitet som demokrati, sambandet mellan or-
ganiserandet av privatlivet och organiserandet av det offentliga demokratiska 
livet. Han skriver: 
 

Demokratiseringen av den offentliga domänen - inte enbart på den na-
tionalstatliga nivån - skapar grundläggande villkor för demokratise-
ringen av personliga relationer. Men även det omvända förhållandet 
råder. Jagautonomins framåtskridande i den rena relationens kontext 
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är rik på konsekvenser för den demokratiska praktiken i storsamhället. 
(Giddens 1995:168) 
 

Han menar att demokratiseringen av den personliga sfären går så pass långt att 
de nära relationerna grundar sig på ömsesidig respekt, kommunikation och to-
lerans och möjligheten till intimitet innehåller ett löfte om demokrati (Giddens 
2003:549; 1995:162). 
 
Vidare skriver han att det strukturella ursprunget till detta löfte är framväxten 
av den rena relationen. Med den rena relationen avses en situation där en social 
relation etableras för sin egen skull, på grundval av vad parterna får ut av ett 
varaktigt förhållande, och en relation som upprätthålls enbart i den mån de an-
ser att den ger så mycket tillfredsställelse att de vill bibehålla den. Den rena 
relationens ideal är parternas deltagande i bestämmandet och villkoren för rela-
tionen (Giddens 1995:58, 163). 
 
Relationen mellan föräldrar och barn skiljer sig dock från relationen mellan 
vuxna. Giddens skriver att: 
 

Parent-child relations are something of a special case, because of the 
radical imbalance of power involved, and because of their centrality 
for socialisation processes. The close bonds established between par-
ents and children are formed in a context of infantile dependency, but 
they are also the psychological nexus within which the young child de-
velops capacities to initiate intimate ties in later life. Yet in conditions 
of modernity, the more a child moves towards adulthood and auton-
omy, the more elements of the pure relationship tend to come into play. 
(Giddens 1991: 98) 
 

Autonomi, frihet från våld, respekt, generös öppenhet och förtroende är några 
aspekter som Giddens tar upp vad gäller den rena relationen. Han berör även 
begreppen rättigheter och skyldigheter. Han menar att dessa begrepp utgör en 
del av definitionen av vad intimitet egentligen är. Intimitet skall här förstås 
som ”en anhopning av privilegier och förpliktelser som bestämmer dagord-
ningen för praktiskt handlande” (Giddens 1995:164). Han skriver att: ”Inga 
rättigheter utan skyldigheter - detta elementära rättesnöre för politisk demokrati 
är giltigt även för den rena relationen” (Giddens 1995:164). Han ställer sig 
också frågan hur det är med ansvar och dess samband med auktoriteten och 
menar att både ansvaret och auktoriteten i rena relationer i den mån de finns, är 
djupt förbundna med förtroende. Avseende relationen mellan en förälder och 
ett litet barn menar Giddens att även den kan vara demokratisk. Han skriver att: 
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Ja, det både kan och bör den vara, på precis samma sätt som vuxenre-
lationer i en demokratisk politisk ordning. Barnet har alltså rätt att bli 
behandlat som jämlikt med den vuxna. Handlingar som inte kan bli fö-
remål för direkta förhandlingar med ett barn, då barnet är för ungt för 
att inse sammanhanget, bör kunna rättfärdigas kontrafaktiskt. Man ut-
går då från tanken om att barnet vore tillräckligt autonomt för att kun-
na argumentera på en jämlik nivå med en vuxen, skulle en överens-
kommelse kunna nås, och förtroende vidmakthållas.  
(Giddens 1995:165)  

 
6.3  Den demokratiska familjen 
 
Resonemanget kring demokratiseringen av den privata sfären fortsätter i boken 
Tredje vägen: Om socialdemokratins förnyelse (1999) där Giddens skriver om 
den demokratiska familjen, vilken kan ses som en utveckling av den rena rela-
tionen på föräldra- och barnområdet. Giddens skriver att: ”Det finns bara en 
historia att berätta om familjen av idag och den handlar om demokrati”  
(Giddens 1999:102). Han menar att familjen håller på att demokratiseras och 
genomgår processer som bär spår av den offentliga demokratins. Kännetecken 
för demokrati i den offentliga sfären är formellt likaberättigande, individuella 
rättigheter, fri och allmän debatt i alla frågor utan inslag av våld och av fram-
förhandlad auktoritet istället för av tradition given. Giddens menar att den de-
mokratiska familjen bär samma särdrag och att några av dem redan är skydda-
de i nationell och internationell lag. Han skriver att: ”Demokratiseringen inom 
familjen innebär jämlikhet, ömsesidig respekt, självbestämmanderätt, besluts-
fattande genom kommunikation och frihet från våld” (Giddens 1999:102). Vi-
dare menar han att i stort samma inslag kan tänkas ingå i en modell för relatio-
nerna mellan barn och föräldrar. Detta innebär inte att föräldrarna avsäger sig 
sin auktoritet gentemot barnen men det kommer i högre grad än tidigare att 
vara en förhandlad auktoritet och på så sätt öppnare (Giddens 1999:102-103). 
Den demokratiserade familjen är att ses som ett ideal. Vidare menar han att det 
viktigaste rättesnöret för familjepolitiken bör vara barnens väl och behov av 
skydd och att demokratiska familjerelationer förutsätter delat ansvar för bar-
nens omhändertagande (Giddens 1999:103-105). Det är intressant att notera att 
detta synsätt stämmer väl överens med konventionens syn på familj och famil-
jepolitik, vilket bland annat kommer fram i artikel 3 och 18 i konventionen (se 
Bartley 1998). 
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6.4  Sammanfattande kommentar 
 
Barnrättsrörelsen och implementeringen av barnkonventionen kan ses som ex-
empel på vad Giddens benämner emancipatorisk politik. Barnkonventionen 
och dess genomförande syftar till att minska exploatering av barn och ungdo-
mar, ojämlikhet och förtryck, istället är målet att skapa rättfärdighet, jämlikhet 
och deltagande. Barnpolitik utifrån ett barnrättsperspektiv är en politik om 
livsmöjligheter, vilket kommer till uttryck i konventionens artiklar. En grund-
läggande princip i konventionen är rätten till delaktighet och inflytande (artikel 
12) och för att kunna uppnå detta behövs omfördelning av resurser varav en är 
makt. Barn och ungdomar behöver få makt att vara aktörer med stöd av vuxna. 
 
Beträffande livspolitik, val av livsstilar och beslut gäller samma sak. Här är 
barnrättsrörelsen, liksom kvinnorörelsen, ett exempel på en social rörelse som 
driver livspolitiska frågor. Skillnaden är dock att barn och ungdomar behöver 
stöd av vuxna i denna process. Enligt Giddens är livspolitikens främsta instru-
ment verktyg som kvalificerar individens val. Exempel för detta resonemang 
sett ur ett barnrättsperspektiv skulle kunna vara att målet inte endast är att ge 
formella garantier genom lagstiftning utan även skapa livsformer som främjar 
den enskildes självförverkligande. Som exempel kan nämnas att vi inte enbart 
kan lagstifta oss till barns delaktighet utan måste också skapa förutsättningar 
för att detta skall kunna ske i praktiken.  
 
Giddens resonemang om den demokratiska familjen kan ses som en utveckling 
av den rena relationen men nu med fokus på relationen mellan föräldrar och 
barn. Giddens menar att det viktigaste rättesnöret för familjepolitiken bör vara 
barnens väl och behov av skydd, vilket går att relatera till artikel 3 i konventio-
nen, principen om barnets bästa. Han menar även att de demokratiska familje-
relationerna förutsätter delat ansvar för barnens omhändertagande, något som 
också förespråkas i konventionen i artikel 18.1, principen om föräldrars ge-
mensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Demokratiseringen 
inom familjen skall innebära jämlikhet, ömsesidig respekt, självbestämmande-
rätt, beslutsfattande genom kommunikation och frihet från våld. Dessa aspekter 
utgör också fundamenten i relationen mellan föräldrar och barn enligt konven-
tionen.  
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7.  AKTÖR OCH STRUKTUR 
 
Vid studier av implementeringen av barnkonventionen är det av intresse att 
försöka förstå den dubbelriktade process med vars hjälp barn och ungdomar 
formar sin sociala verklighet genom sina handlingar, samtidigt som de påver-
kas och omformas av det samhälle de lever i, vilket framkom i kapitel 5. Rela-
tionen mellan aktör och struktur har enligt James, Jenks och Prout (1998) länge 
varit en grund för studier i barndom. De menar att de flesta frågor som ställts 
om barns kompetens, rättigheter, ansvar och behov har lokaliserats till utrym-
met mellan polerna aktör och struktur. Båda dessa perspektiv finner vi också i 
konventionen, där barn ses som individer men också som medlemmar i ett stör-
re samhälle (UNICEF 2005:5).  
 
7.1  Giddens struktureringsteori 
 
I denna studie har jag valt att ta med Giddens struktureringsteori i vilken han 
menar att det råder en identitetsrelation mellan struktur och agentskap. I detta 
kapitel presenteras några centrala resonemang inom struktureringsteorin som 
kan vara intressanta utgångspunkter och fungera som inspirationskälla i diskus-
sionen om förverkligande och tolkning av konventionen och även synen på 
barn som reflexiva aktörer.  
 
Giddens är kritisk både mot den funktionalistiska och strukturalistiska traditio-
nen inom sociologin. Han menar att de uttrycker en naturalistisk ståndpunkt 
och båda lutar sig åt objektivism istället för subjektivism. Likaså är han kritisk 
mot den hermaneutiska traditionen och påpekar att:  
 

In interpretative sociologies, action and meaning are accorded pri-
macy in the explication of human conduct; structural concepts are not 
notably prominent, and there is not much talk of constraint. For func-
tionalism and structuralism, however, structure (in the divergent 
senses attributed to that concept) has primacy over action, and the 
constraining qualities of structure are strongly accentuated. (Giddens 
1984:2)  
 

Istället förordar han en teoretisk utgångspunkt där aktör och struktur är ömse-
sidigt beroende av varandra. I Central Problems in Social Theory (1979) be-
skriver han det på följande sätt:  
 

The concept of structuration involves that of the duality of structure, 
which relates to the fundamentally recursive character of social life, and 
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expresses the mutual dependence of structure and agency. (Giddens 
1979:69) 

 
7.2  Strukturens dualitet – möjligheter och begränsningar 
 
Strukturerna inverkar på individen handlingsutrymme och är både möjliggö-
rande och begränsande, vilket Giddens kallar för strukturens dualitet. Han me-
nar att struktureringsteorin är:  
 

Ett teoretiskt synsätt som rör den dubbelriktade processen med vars hjälp 
vi formar vår sociala verklighet genom våra handlingar, samtidigt som vi 
i vår tur påverkas och omformas av samhället. (Giddens 2003:567)  

 
Giddens tar i struktureringsteorin upp mötet mellan olika individer och hur 
dessa möten bidrar till att reproducera institutioner och sociala system. Han 
menar att struktur, system och strukturering är alla nödvändiga termer i sociala 
teorier och är tänkta att beskriva kopplingen mellan individuella handlingar och 
uppkomsten och vidmakthållandet av övergripande sociala system. På detta sätt 
förbinds mikronivån till makronivån. Han beskriver strukturens dualitet på föl-
jande sätt: 
 
Struktur(er) System Strukturering 
Regler och resurser, eller 
uppsättningar av om-
formade relationer som 
egenskaper av sociala 
system. 

Reproducerade relatio-
ner mellan aktörer eller 
kollektiv, organiserade 
som regelbundna sociala 
aktiviteter (praktiker). 

Förhållanden som styr 
kontinuiteten eller om-
vandlingen av strukturer, 
och därmed reproduktio-
nen av sociala system. 

 
Tabell 2:  Strukturens dualitet 
 Källa: Giddens 1979:66;1984: 25. 
 
7.2.1  Regler, rutiner och resurser 
 
Strukturer relateras till regler för social handling och till resurser. Regler enligt 
Giddens kan både vara meningsskapande och innebära gränsdragning och 
sanktioner: ”Rules relate on the one hand to the constitution of meaning, and 
on the other to the sanctioning of modes of social conduct” (Giddens 1984:18). 
Reglerna är förbundna med rutiniseringen av vardagslivet och påverkar på så 
sätt den sociala interaktionen. Giddens skiljer mellan två typer av regler, in-
formella och formella (Giddens.1984:xxxi). Han beskriver dem på följande sätt 
(Giddens 1984:22):  
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Informella regler djupa tysta svagt sanktionerade  
Formella regler ytliga logiska starkt sanktionerade 
 
Tabell 3:  Utmärkande drag hos informella och formella regler 
 Källa: Giddens 1984:22. 
 
Det är de informella, tysta reglerna som är djupast och som har störst effekt i 
vårt vardagsliv. Giddens menar att det är de tillsynes triviala procedurerna i 
vardagslivet som har starkast inflytande på våra sociala handlingar. Motsatsen 
är formella regler såsom lagar. Han påpekar att denna kontrast är viktig då det 
kan tyckas vara de mer abstrakta reglerna som har det största inflytandet i 
struktureringen av det sociala handlandet (Giddens 1984:22-23). 
 
Även rutinisering är ett grundläggande begrepp i struktureringsteorin:  
 

The routine (whatever is done habitually) is a basic element of day-to-
day social activity.”...” The term day-to-day encapsulates exactly the 
routinized character which social life has as it stretches across time-
space. The repetitiveness of activities which are undertaken in like 
manner day after day is the material grounding of what I call the re-
cursive nature of social life. (Giddens 1984:xxiii)  
 

Vardagslivet är i stor utsträckning rutiniserat och förutsägbart, vilket är nöd-
vändigt för den sociala interaktionen enligt Giddens. Här kommer begreppet 
ontologisk trygghet in, genom rutinerna skapas ontologisk trygghet, möjlighe-
ten att kunna lita på omgivningen och hantera olika situationer. Han bygger en 
stor del av sitt resonemang på Eriksons teori om mänsklig utveckling och de 
utvecklingsstadier vi genomgår (Johansson 1995:44). Det är när rutinerna bryts 
som det kan uppstå kritiska situationer. Giddens menar att vi kan lära oss en 
hel del om rutiniseringen av vardagslivet genom att studera omständigheter 
under vilka rutinerna bryts (1979:123).  
 
Även resurser delas in två typer: auktoritativa resurser respektive allokativa 
resurser. De auktoritativa innebär förmåga att styra och kontrollera människor 
eller aktörer. De är resultat av vissa människors makt över andra. De allokativa 
däremot handlar om förmåga att påverka materiella fenomen och härstammar 
från människans dominans över naturen (Giddens 1984:31, 373).  
 
I struktureringsteorin är begreppet makt centralt, och Giddens menar att det 
finns en inneboende relation mellan aktörsskap och makt (the dialectic of con-
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trol). Individen kan antingen acceptera makten eller göra motstånd. Han förkla-
rar detta på följande sätt: 
 

I conceptualise power relations in social systems as regularised rela-
tions of autonomy and dependency. Power relations are always two-
way; that is to say, however subordinate an actor may be in a social 
relationship, the very fact of involvement in that relationship gives him 
or her a certain amount of power over the other. (Giddens 1979:6)  
 

Struktureringen av vardagslivet innefattar alltså både makt och motmakt och 
makt skapas genom auktoritativa och allokativa resurser och tillgångar. Vidare 
menar Giddens att makt inte behöver vara relaterat till någon form av öppen 
konflikt utan handlar snarare om individens möjlighet och begränsningar att 
förverkliga sina önskemål och föresatser och att kunna välja mellan olika hand-
lingsalternativ (Johansson 2001:147). 
 
7.3  Förmåga att reflektera över och reglera sina handlingar 
 
Struktureringsteorin handlar också om individens förmåga att reflektera över 
och reglera sina handlingar, vilket är intressant sett utifrån ett barnrättsperspek-
tiv och synen på barnet som aktör. Enligt Giddens är individen en kompetent, 
reflekterande och aktivt skapande aktör. Han formulerar det på följande sätt:  
 

To be a human being is to be a purposive agent, who both has reasons 
for his or her activities and is able, if asked, to elaborate discursively 
upon these reasons. (Giddens 1984:3) 
 

Aktörsskap i sin tur hänvisar också till individens kompetens eller förmåga att 
utföra en handling och definieras på följande sätt: 
 

Agency refers not to the intentions people have in doing things but to 
their capability of doing those things in the first place. (Giddens 
1984:9)  
 

Han menar vidare att det är därför som agentskap innebär makt och hänvisar 
till the Oxford English Dictionary där definitionen av en aktör (agent) är: 
”...one who exerts power or produces an effect (Giddens 1984:9). Han på-
pekar även att aktörsskap refererar till handling och utifrån detta resone-
mang utvecklar Giddens en stratifieringsmodell för att visa villkoren för 
mänskligt handlande och hur individen reflekterar över sina handlingar 
(Giddens 1984:5).  
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I denna modell använder han begreppen reflexiv övervakning, handlingsratio-
nalisering och handlingsmotivering. Den reflexiva övervakningen av handling-
ar är ett utmärkande drag för handlingar i vardagen och är introspektivt. Indivi-
den övervakar ständigt flödet av sina egna handlingar och förväntar sig att 
andra gör detsamma med sina egna. Rutinmässigt kontrollerar vi även sociala 
och fysiska aspekter i de sammanhang vi befinner oss (Giddens 1984:5). Ge-
nom handlingsrationalisering menar Giddens att aktören, rutinmässigt bibehål-
ler en ständig teoretisk förståelse av orsakerna till sina handlingar. Han menar 
att individen är en kompetent aktör som oftast kan ange orsakerna till sitt hand-
lande.  
 

However, it is expected by competent agents of others - and is the main 
criterion of competence applied in day-to-day conduct - that actors 
will usually be able to explain most of what they do, if asked. (Giddens 
1984:6) 

 
Han skiljer den reflexiva övervakningen och handlingsrationalisering från 
handlingsmotivering. När han talar om handlingsmotivering refererar han till 
förmågan att handla.  
 

Motivation refers to potential for action rather than to the mode in which 
action is chronically carried on by the agent. (Giddens 1984:6) 

 
Han menar att motiv tycks ha ett direkt inflytande över en handling endast i 
situationer som på något sätt bryter rutinen. Många av våra vardagliga hand-
lingar är inte direkt motiverade (Giddens 1984:6).  
 
7.4  Kritik av struktureringsteorin  
 
Det har framförts kritik mot Giddens struktureringsteori. Främst har kritiken 
handlat om hans sätt att använda strukturbegreppet, och att strukturer reduceras 
till regler och resurser samt att det är svårt att använda hans begrepp i konkreta 
analyser av social handling (se Johansson 1995:106; Danemark m fl. 2004:132-
133). Enligt Johansson (1995) är Giddens svar på svårigheterna med begreppen 
struktur och system att: 
 

...these are abstract concepts, and that you have to understand them as 
being at a certain distance from what you might do in a more concrete 
thing .../...I never thought that you should use the notion of structura-
tion in any other sentence. (Johansson 1995:145)  
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Giddens själv föredrar när forskare använder hans teori som utgångspunkt och 
inspiration till empiriskt arbete snarare än som teoretiskt ramverk, enligt Jo-
hanssson (1995:114). 
 
7.5  Sammanfattande kommentar 
 
Vid studier av barnkonventionen och dess implementering är det således av 
intresse att försöka förstå den process som Giddens benämner strukturens dua-
litet, vilken bland annat relateras till regler för social handling, resurser och 
rutiner. Reglerna kan både vara meningsskapande och begränsande, och kan 
karaktäriseras som djupa eller ytliga. De djupa är de som ständigt finns i var-
dagslivet och som har mest inflytande över våra sociala handlingar. De ytliga, 
som till exempel lagar, har däremot mindre inflytande. Detta resonemang har 
betydelse för implementeringen av barnkonventionen avseende beslut och reg-
ler som fastställs i barnens vardagsliv. Det går inte enbart att instifta lagar och 
regler med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet, handlingen måste också 
ingå som rutin i det vardagliga livet, och här är förankring viktigt liksom onto-
logisk trygghet och tillit till personer och abstrakta system (se Bartley 2004). 
När så inte sker uppstår kritiska situationer och barnets rättigheter kränks. För 
att motverka detta behövs en ökning av barns resurser, både auktoritativa och 
allokativa samt möjlighet till makt i form av inflytande och delaktighet, men 
kanske framförallt ansvarsfulla vuxna med förmåga att kunna tänka och handla 
utifrån ett barnrättsperspektiv. Beträffande auktoritativa och allokativa resurser 
är dessa begränsade gällande barn men kan antas tillta med ökad ålder och 
mognad. 
 
Med barnrättsperspektiv avses inte enbart kunskap om barns rättigheter utan 
också ett förhållningssätt och en medvetenhet, och att ständigt vara uppmärk-
sam på barnrättsfrågor och sin egen roll som förebild (Bartley 2004:112). Be-
träffande Giddens förståelse av individen som en aktiv aktör och självets re-
flexiva projekt är det intressant att jämföra med den diskussion som pågår idag 
avseende synen på barn och barndom och barns rättigheter (se även Hermann 
2004:244). Giddens menar att aktören är vetande, kompetent och reflexivt 
handlande. En viktig aspekt för Giddens är den enskildes självförverkligande 
och uppbyggnad av självidentitet, vilket även är något som betonas i barnkon-
ventionen, barndomssociologin och barnrättsrörelsen samt i tolkning och im-
plementering av konventionen.  
 
Vid en jämförelse mellan Giddens struktureringsteori och Corsaros socialkon-
struktivistiska modell går att finna vissa likheter. Både Giddens och Corsaro 
menar att aktörer och strukturer inte existerar oberoende av varandra utan utgör 
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en dualitet. Båda betonar aktörens autonomi och den sociala interaktionens be-
tydelse i vardagslivet samt vikten av regler, resurser och rutiner i den dagliga 
samvaron. Likaså menar de att strukturer inverkar på individens handlingsut-
rymme och att dessa kan vara både möjliggörande och begränsande. Skillnaden 
är dock att Giddens i sin teori i huvudsak utgår från vuxna, medan Corsaro 
främst utgår från barn men påtalar att barn alltid deltar i och är en del av två 
kulturer, barns och vuxnas, och att dessa kulturer är sammanvävda på ett kom-
plicerat sätt. 
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8.  IMPLEMENTERINGSSTYRNING  
 
Som tidigare nämnts är samhällelig styrning en viktig utgångspunkt i imple-
menteringen av barnkonventionen. Lundquist som är statsvetare är influerad av 
Giddens struktureringsteori och i boken Implementation Steering. Actor-
Structure Approach (1987:9) betonar han att det behövs en bred utgångspunkt i 
analyser av sociala fenomen. Analyser som enbart utgår från aktörsperspektivet 
fokuserar på aktörer och deras förmågor och beteenden, medan strukturper-
spektivet mer ser till samhälleliga strukturer. Han menar därför att det behövs 
en aktör-struktur-modell där man tar hänsyn till båda dessa perspektiv och 
hänvisar bland annat till Giddens förarbeten till det som senare blev hans struk-
tureringsteori (Lundquist 1987:37). Enligt Therborn har begreppet styrning 
inom statsvetenskaplig forskning ofta en relativ snäv användning, med fokus 
på en managementorienterad användning och huvudmäns och chefers ledning 
av sin organisation, men Therborn menar att Lundquist utgör ett undantag då 
han i sin modell behandlar samhällsstyrning (Therborn 1991:30). 
 
Aktörens autonomi är utgångspunkten i Lundquists modell och han använder 
en bred definition av begreppet. Vanligtvis fokuserar studier om autonomi på 
frihet att agera, men autonomi kan även definieras bredare menar Lundquist, 
och avse både frihet att handla och kapacitet att handla och uppnå makt 
(1987:38). Lundquist ser aktörer och strukturer som delar av en interaktiv pro-
cess, och vi är både subjekt och objekt i relation till strukturer (1987:46-47). På 
aktörsplanet är utgångspunkten att aktörer ömsesidigt påverkar varandra och 
själva påverkas av den fysiska omgivningen och av olika typer av strukturer 
(Lundquist 1987:39), och i detta resonemang blir kopplingen till Giddens 
struktureringsteori tydlig.  
 
I detta kapitel görs en kort beskrivning av Lundquists modell och vilka kompo-
nenter som ingår i den.  
 

8.1  Aktörsnivån  
 
Aktörerna har en viss grad av autonomi i förhållande till strukturer, som kan 
härledas från deras förmåga till att distansera sig själva från strukturerna, att 
reflektera över dem, och påverka dem. Strukturerna å andra sidan besitter en 
viss grad av autonomi gentemot aktörerna genom att vara svåra att tränga ige-
nom och kontrollera (Lundquist 1987:47). Strukturerna begränsar inte enbart 
vad aktörerna kan göra på kort sikt de bestämmer också värdet av olika aktörs-
egenskaper. Eftersom aktörer har olika förmågor kommer strukturerna att be-
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handla aktörer olika, de uppmuntrar vissa förmågor och hindrar andra. Vad 
som påverkar strukturer på aktörsplanet är främst två aspekter enligt Lundquist:  
 
1.  Egenskaper hos aktören såsom förståelse, kunskap och vilja. 
2.  Processer i form av val, kommunikation med omgivningen och resultat av 

denna kommunikation. 
 
För att fånga de strukturella effekterna behövs ett instrument som kan visa var 
och hur strukturer påverkar aktörer, vilket kan göras genom att strukturella ef-
fekter relateras till aktörsvariablerna förstå, kunna och vilja. Med förståelse 
menas att aktören uppfattar sig själv och sin omgivning mer eller mindre kor-
rekt och fullständigt. Med kunna avses aktörens förmåga att fatta beslut och 
forma sin omgivning. Vilja är kopplat till aktörens mer eller mindre medvetna 
och uttryckliga preferenser (Lundquist 1987:43, 47).  
 
Lundquist menar att denna process analytiskt kan beskrivas i form av tre flö-
den: 
 
1. Socialisation, 
2. Information. 
3. Begränsningar och möjligheter.  
 
Socialisation formar aktörens förståelse och vilja och kan på så sätt påverka 
aktörens kunnande. Genom socialisation skapar strukturerna aktörerna med 
motiv för handling. Information består av överförda meddelanden om struktu-
rer. Dessa tolkas genom aktörens förståelse och skapar mening och samman-
hang. Aktören får information genom direkt observation eller från andra. 
Strukturerna i sig kan inte informera någon. Informationen kan ha olika kvali-
teter, den kan vara mer eller mindre fullständig och korrekt. Informationen på-
verkar aktörens kan genom att ge kunskap om strukturerna. En förändring av 
aktörens kunskap kan sedan förändra förståelse och vilja (1987:48-49). Be-
gränsningar och möjligheter inskränker respektive tillåter aktörens utformande 
av vissa handlingar och tankar och möjligheten att uppnå vissa resultat. Omgi-
vande strukturer kan begränsa, man kan inte utföra handlingar som inte över-
ensstämmer med den omgivande miljön. På kort sikt kan även sociala struktu-
rer begränsa. Begränsningar respektive möjligheter verkar på olika samhälls-
nivåer.  
 
Sociala strukturer kan ändras och då kan det uppstå problem i form av mot-
stånd till förändring. Aktörens medvetenhet är av mindre betydelse för resulta-
tet. Strukturerna begränsar eller möjliggör handlingar oavsett om individen är 
medveten om det eller inte. Men medvetenheten kan föra med sig försök att 



 
 
 
 

 52

undvika begränsningar och istället försöka finna möjliggörande strukturer. Ak-
tören kan också aktivt försöka ändra strukturerna i en personligt möjliggörande 
riktning. Generellt är det så att flödet av begränsningar och möjligheter påver-
kar handlingar och resultat utan att påverka aktörens egenskaper. Det finns 
också relationer mellan de tre flödena. Information och socialisation kan göra 
individen medveten om vad som begränsar och vad som möjliggör, och hur 
man kan undvika eller använda strukturerna. Informationen kan tolkas olika 
beroende på aktörens förståelse, och information och socialisation utrustar ak-
tören med motiv att handla (Lundquist 1987:50).  
 
Tid är en viktig aspekt eftersom de tre flödena inte påverkar aktören samtidigt. 
Begränsningar respektive möjligheter påverkar aktören omedelbart, och han 
kanske inte är medveten om dess närvaro. Information däremot når aktören ef-
ter en viss fördröjning. Socialisation fungerar efter ytterligare fördröjning, ef-
tersom flera strukturella nivåer måste passeras. Tidsskillnaden mellan effekter-
na av de tre flödena komplicerar den empiriska uppskattningen av relationen 
mellan strukturella förändringar och aktörens relationer. Detta blir ännu mer 
komplicerat om flödena beror på varandra, om aktören till exempel måste soci-
aliseras för att förstå informationen korrekt. Situationer av snabb förändring är 
speciellt komplicerade menar Lundquist (1987:50).  
 
8.2  Strukturella nivån 
 
Lundquist hänvisar till olika typer av strukturer. Han skiljer mellan fysiska 
strukturer i omgivningen, sociala strukturer mellan aktörer och ekologiska 
strukturer i relationen mellan aktörer och omgivningen. Här berörs endast de 
sociala strukturerna mellan aktörer. De sociala strukturerna innefattar mönster 
av handlingar och idéer så som de kommer till uttryck i institutioner, relationer, 
tillvägagångssätt, rollmönster, regler och myter tillsammans med resurser. De 
är till stor del resultat av handlingar från tidigare generationer, och varje ny 
generation ändrar de gamla strukturerna och skapar nya. På samma gång som 
sociala strukturer förevisar en slags kontinuitet, (re)produceras de kontinuerligt 
genom mänskligt tänkande och handlande (Lundquist 1987:40). På det generel-
la planet kan de sociala strukturerna klassificeras i enlighet med deras form och 
innehåll. Formerna delas in i beteendestrukturer och idéstrukturer. Beteende-
strukturerna är resultatet av mångfalden av individuella och kollektiva hand-
lingar som i sin tur är förutbestämda av en given struktur. Idéstrukturen i sin 
tur innefattar inte enbart normer utan även förnimmelser av verkligheten och 
myter. Eftersom resurser inte är jämlikt fördelade bland strukturerna, får vissa 
institutioner eller intryck av verkligheten, större betydelse än andra, i meningen 
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att de spelar en mer framträdande del i aktörens handlingar, enligt Lundquist 
(1987:40-41).  
  
Beträffande innehållet i strukturerna skiljer Lundquist på tre olika typer av 
strukturer, politiska, ekonomiska och sociala. De politiska strukturerna påver-
kar den auktoritativa fördelningen av värden, ekonomiska strukturer påverkar 
producerandet och fördelningen av saker och tjänster och sociala strukturer på-
verkar de övriga förhållandena (Lundquist 1987:41). 
 

8.3  Styrrelationer 
 
Implementeringsstyrning omfattar ett antal styrrelationer, och Lundquist talar 
här om en styrkedja innefattande flera nivåer. Som exempel nämner han reger-
ing, central administration, regional administration, lokala politiker, lokal ad-
ministration och klienter. Flera problem kan uppstå i en sådan styrkedja. 
Kopplingarna kan vara mångfaldiga och avvikelser kan uppstå i vilken kopp-
ling som helst. Styrningen kan bli svår att hantera och beräkna. Lundquist me-
nar att ledarna på den översta nivån inte enbart kan inrätta mekanismer för att 
kontrollera sina närmaste underordnade, de måste också arrangera mekanismer 
där de underordnade är säkra på att bevara kontrollen över nivån under dem. 
Lundquist skiljer mellan tre former av styrning i institutioner i en liberal demo-
krati; samhällsstyrning, byråkratistyrning och organisationsstyrning. Samhälls-
styrning omfattar statens styrning av individer och kollektiv i sin omgivning. 
Staten kan representeras av byråkratier, och om nödvändigt i samarbete med 
privata styrsystem. Samhällsstyrning kommer från politikerna. Byråkratistyr-
ning gäller politikernas styrning av byråkraterna. Eftersom detta är den första 
kopplingen i styrkedjan, påverkar det formationen av de fortsatta kopplingarna. 
Politikerna måste ta hänsyn till detta i sina beräkningar. Organisationsstyrning 
omfattar den inre styrningen av byråkratierna. Många varianter uppstår, till ex-
empel departementschefens styrning av underordnade tjänstemän, och centrala 
enheter som styr lokala enheter. Lundquist menar att samhällsstyrning genom 
privata aktörer även kan aktualiseras i vissa situationer. Samhällsstyrningen 
kan då kompletteras med privata styrsystem (Lundquist 1987:70-72).  
 

8.4  Implementeringsproblem 
 
Även Sannerstedt (1997) har studerat implementeringsstyrning och bland annat 
fokuserat på implementeringsproblem. Enligt honom finns det vissa förutsätt-
ningar och villkor som bör vara uppfyllda för att undvika bristfällig styrning 
(se även Oudhuis 2000). Sett utifrån den styrandes perspektiv, det vill säga be-
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slutsfattaren, kan man närma sig orsakerna till bristande styrning genom att 
studera dennes handlingsmöjligheter. Sannerstedt nämner fem förutsättningar 
för lyckad implementering; entydig styrning, tydlig ansvarsfördelning och till-
räcklig med tid och andra resurser, motivation att utföra beslutet, kontroll av 
genomförandet samt att externa aktörer inte försvårar beslutet. Sett utifrån den 
styrdes perspektiv, det vill säga den som ska utföra beslutet, finns det enligt 
Sannerstedt tre villkor och här utgår han från Lundquists begrepp förstå, kunna 
och vilja. Den som ska utföra beslutet ska förstå vad det innebär att utföra det, 
vilket i sin tur ställer krav på entydig styrning. Det andra villkoret, att kunna 
genomföra beslutet, innebär att utföraren ska ha de resurser som behövs ifråga 
om lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid. Det tredje villkoret in-
nebär att den som ska utföra beslutet måste vilja genomföra det som beslutats 
(Sannerstedt 1997:26-27). 
 

8.5  Sammanfattande kommentar 
 
Aktör-struktur-tänkandet bygger på att individer har förmåga och frihet att ut-
föra handlingar, ensamma eller tillsamman, men de gör det inom ramen för 
strukturer som stödjer eller förhindrar handlingarna, enligt Lundquist. Struktu-
rer är de normer och regler som finns mellan aktörerna och som de skall förhål-
la sig till. Aktörerna skapar, medvetet eller omedvetet, samhällsstrukturerna 
genom sitt tänkande, sin kommunikation och sitt handlande. Genom socialisa-
tion, information och möjligheter och begränsningar påverkar strukturerna se-
dan aktörerna på lång och kort sikt, utan att individerna alltid är medvetna om 
påverkan. Allt sker i en ständig interaktion mellan aktörer och strukturer 
(Lundquist 2001:19). Här finns tydliga likheter mellan Lundquists resonemang 
och Giddens struktureringsteori. Lundquist betonar också begreppen förstå, 
kunna och vilja och menar att dessa aktörsvariabler behövs för att kunna visa 
var och på vilket sätt strukturerna påverkar aktörerna. Vidare menar Lundquist 
att implementeringsstyrning omfattar styrrelationer och styrkedjor, och att flera 
problem kan uppstå i sådana processer. Även Sannerstedt har undersökt im-
plementeringsstyrning, bland annat med utgångspunkt i Lundquists teori, och 
menar att det finns vissa förutsättningar och villkor som bör vara uppfyllda för 
att undvika bristfällig styrning. 
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9.  POLICYSKAPANDE STRUKTUR OCH  
 IMPLEMENTERINGSFÖRMÅGA 
 
Även Jerre tar upp Giddens struktureringsteori i sin bok Conflicting Logics? 
Implementing capacity and EU. Adaptation in a Postcommunist context (2005). 
Hon skriver:  
 

Actors can reflect on their situation, act intentionally and have consid-
erable autonomy to make choices, but cannot do so independent of 
structures. Structures have a limiting and enabling effect on percep-
tions and actions, that is, they condition the choice of alternatives and 
the feasibility of various courses of action. Since actors are not per-
fectly informed and capable vis-à-vis structures the outcome of their 
actions will often not coincide with intent. Structures are reproduced 
or changed as an effect of a constant interaction between actors and 
structures. Change is, however, always carried out by actors, i.e. state 
institutions never change automatically but as a consequense of the ac-
tions and reaction of officials. (Jerre 2005:19-20)  
 

Jerre (2005) har i sin avhandling studerat implementeringskapaciteten vad be-
träffar Rumänien och landets anpassning inför anslutning till EU. Hon under-
söker hur ansträngningar att fullfölja EU:s krav kan påverka implementerings-
kapaciteten. I avhandlingen framställer Jerre ett teoretisk ramverk anpassat ef-
ter denna situation och använder den för att studera implementeringen av barn-
skydd i Rumänien.  
 
Implementeringskapacitet definiers som ”the ability of decision-makers to en-
sure steering and coordination in the implementation of public policy” (Jerre 
2005:2), det vill säga möjligheten för beslutsfattare att garantera styrning och 
samordning i implementering av offentlig politik. Hon menar att försöken att 
leva upp till utifrån kommande krav leder till att skapa ”öar av effektivitet” 
(Jerre 2005:3). Detta fenomen och dess konsekvenser för implementering är 
centrala i hennes analys. 
 
Ett av syftena med studien är att utveckla ett teoretiskt ramverk för att analyse-
ra hur och varför EU-anpassningsprocessen kan påverka möjligheter för be-
slutsfattare att garantera styrning och samordning i implementeringen av of-
fentlig politik, vilket görs i en postkommunistisk kontext.  
 
Jerres teoretiska ramverk består av en kedja av händelser. Den börjar med kra-
ven för EU-anslutning och avslutas med effekterna på implementeringskapaci-
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teten. I det teoretiska ramverket begreppsliggörs länkarna i kedjan genom hän-
delser och hon presenterar argumenten för relationerna mellan de olika elemen-
ten. De mellanliggande elementen i händelsekedjan är regeringens svar beträf-
fande reformer och de ändringar i policyskapande strukturer som följer på 
barnskyddsområdet (Jerre 2005:4). Med policyskapande strukturer menas rela-
tionen mellan olika aktörer på olika nivåer, centrala, lokala och privata, som är 
involverade i policyskapandet, inklusive formella strukturer och beteende-
mönster.  
 
Krav för anslut-
ning till EU- 

Reformsvar Policyskapande 
strukturer 

Implementeringskapacitet

 
Tabell 4:  Jerres teoretiska ramverk  
 Källa: Jerre 2005:16 
 

9.1  Exkluderande- och inkluderande policyskapande 
 
Med statlig kapacitet menar Jerre statens möjlighet att utföra sina nyckelupp-
gifter, att formulera och implementera offentlig politik (2005:23). Inom littera-
turen om statlig kapacitet finns motsatta ideér om vilken typ av stat det är som 
höjer kapaciteten. I centrum för denna debatt är frågan om huruvida politisk 
auktoritet skall vara centraliserad eller decentraliserad (Jerre 2005:28). Utifrån 
denna debatt konstruerar Jerre två idealtyper som utgör varandras extremer; 
den isolerade staten och den inbäddade staten.  
 
I den isolerade staten är auktoriteten centraliserad till de centrala exekutiven, 
vilket innebär få möjligheter för andra aktörer att påverka. Centralisering av 
makten skall tillförsäkra sammanhållande och effektivt policyskapande och gör 
staten starkare gentemot externa aktörer. Eftersom det är lite kontakt mellan 
staten och övriga samhället är det mindre risk att speciella intressen styr poli-
cyskapandet i annan riktning än vad de centrala utförarna bestämt. Beslutsfat-
tande är tänkt att påverka offentliga och privata aktörer genom uppifrån- och 
ned styrning genom påbud/befallningar. Policyskapandet är exkluderande (Jer-
re 2005:29). 
 
I den inbäddade staten däremot är den offentliga auktoriteten vertikalt och ho-
risontellt decentraliserad, vilket antas underlätta för specialisering och expertis 
att medverka i policyskapandet och även underlätta flexibelt utbyte mellan ex-
terna aktörer. Policyskapandet är inkluderande. Den inbäddade staten är bero-
ende av privata och offentliga aktörer för effektivt policyskapande. Den förlitar 
sig på existensen av organisationer på meso-nivå, såsom paraplyorganisationer 
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bestående av intressegrupper, professionella sammanslutningar, sammanslut-
ningar mellan lokala aktörer och politiska partier. Från detta perspektiv är en 
stark stat: 
 

... not a state that can impose its preferences on society, but a state that 
can coordinate joint projects and mobilize resources for its purpose. (Jer-
re 2005:31)  

 
Beslutsfattande sker genom samarbete. De två idealtyperna sammanfattas i 
nedanstående tabell.  
 
 Den isolerade staten Den inbäddade staten 
Vertikal fördelning av 
auktoritet 

Centraliserad Decentraliserad 

Horisontell fördelning 
av auktoritet 

Koncentrerad Spridd/delegerad 

Relation mellan stat 
och samhälle 

Exkluderande Inkluderande 

Former av interaktion Befallningar/påbud Samarbete 
 
Tabell 5:  Inbäddade respektive isolerade staten enligt Jerre 
 Källa: Jerre 2005:32 
 
Den centraliserade strukturen med uppifrån och ned styrning antas vara effek-
tiv i ett system där centret är starkt gentemot andra policyskapande aktörer och 
där hierarkiska auktoritetskanaler är institutionaliserade, medan den decentrali-
serade strukturen med sina samarbetsformer och interaktion är effektiv i ett sy-
stem av ömsesidiga beroendeförhållanden och väletablerade horisontella kana-
ler för interaktion (Jerre 2005:36-37). 
 
9.2  Implementeringsförmåga och policyskapande struktur 
 
Jerre studerar implementeringsförmåga i en specifik sektor, barnskyddet i Ru-
mänien. Hon väljer att studera förmågan i ett subsystem, eftersom hon menar 
att det är bättre att fokusera på en sektor istället för statens hela förmåga, vilket 
skulle bli ohanterligt (Jerre 2005:61). 
 
Beträffande den policyskapande processen betonar Jerre att det är viktigt att 
skilja på två faser, dels formationsfasen och dels implementeringsfasen. For-
mationsfasen innefattar policyformulering och beslutsfattande, medan informa-
tionsfasen förverkligar politiska beslut i praktiken. Hon menar dock att dessa 
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faser endast skall ses som analytiska distinktioner, eftersom de i realiteten går 
in i varandra. De kan överlappa varandra tidsmässigt och aktörerna kan vara 
involverade i båda faserna. Dessutom ändras ofta avsikten med policyn i im-
plementeringsfasen. Vidare menar hon att karaktären av policyformuleringen i 
formationsfasen är av stor betydelse för eventuella svårigheter med implemen-
teringen, och vi kan inte studera implementering isolerat från policyformule-
ring och beslutsfattande, beroende på två orsaker (Jerre 2005:63): 
 
1. Beskaffenheten hos den politik som regeringen skall förverkliga i prakti-

ken är av grundläggande betydelse. Komplexiteten i implementeringen är 
beroende av policyproblemens art och omfattningen av de förändringar 
som krävs för implementering. 

 
2. Formationsprocessen är viktig. Om man löser konflikter som rör policyin-

nehållet och implementeringsförfarandena i formationsfasen är det mindre 
troligt att de kvarstår i implementeringsfasen, vilket i sin tur kan kopplas 
till vikten av en inkluderande formationsfas. 

 
Jerre beskriver den policyskapande processen på följande sätt: 
 

Policy-making can be understood as interactions over influence and 
ideas of different actors. Policy-making takes place within policy sys-
tems or subsystems, which concist of public and private actors who are 
actively concerned with the policy issues in a sector (e.g. social policy) 
or subsectors (e.g. child protection) and whose resources or compli-
ance are valued in that domain. (Jerre 2005:64) 
 

Policyskapandet kan bestå av offentliga och privata aktörer som är aktivt in-
volverade inom ett område och aktörerna i ett subsystem kallas för intressenter. 
Dessa behöver inte alltid vara direkt involverade i policyskapandet, en del är 
direkt involverade i processen, medan andra är indirekt involverade (Jerre 
2005:64).  
 
Jerre utgår från Lundquist teori om implementeringsstyrning, men väljer att i 
sin definition av implementeringsförmåga även ta med begreppet samordning. 
Hon menar att begreppet hjälper till att fokusera på olika former av interaktion 
och karaktären av interaktionen mellan olika organisationer. Implementerings-
förmåga handlar om att tillförsäkra styrning och samordning mellan intressen-
ter som ofta har olika perspektiv, intressen och idéer beträffande offentlig poli-
cy. Visserligen kan samordning ses som en form av styrning, men Jerre väljer 
alltså att använda både styrning och samordning där det sistnämnda hänvisar 
till försök att åstadkomma gemensamma och samverkande handlingar mellan 
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oberoende aktörer, snarare än att influera separata aktörer att utföra innehållet i 
policybeslutet (Jerre 2005:65). 
 
Beträffande policyskapande strukturer fokuserar Jerre på tre aspekter: 
 
1. Hur offentlig auktoritet är fördelad. 
2. Hur relationen mellan stat och samhälle ser ut. 
3. Vilka former av styrning och samordning som finns, samt vilka styrmedel 

som används. 
 
9.2.1  Fördelning av offentlig auktoritet 
 
Jerre menar att aktiviteten och ansvaret i ett subsystem kan antingen vara hori-
sontellt spritt eller koncentrerat, eller vertikalt centraliserat eller decentraliserat. 
I ett centraliserat system är det mindre behov av samordning och styrningen 
sker i en struktur av icke-överlappande hierarkier. I en decentraliserad struktur 
däremot krävs mer samordning och styrningen blir mer komplex. När stora or-
ganisationer är inblandade i implementeringen, såsom centrala ministerier, be-
höver även hänsyn tas till intra-organisatoriska relationer (Jerre 2005:67). 
 
9.2.2  Relationen mellan stat och samhälle 
 
Relationen mellan stat och samhälle visar på graden av privat och offentligt 
samarbete. Olika aktörer kan vara inblandade i implementeringen genom priva-
ta och offentliga samarbeten, där en privat aktör kan vara en implementerings-
aktör. Som exempel kan nämnas ett privat företag som är ansvarigt för en an-
nonskampanj. Relationerna kan även vara mer subtila, där privata aktörer utför 
liknande funktioner som statliga aktörer och där ett samarbete skulle ha inne-
burit mer effektiv implementering. Som exempel kan nämnas NGOs för 
mänskliga rättigheter som arbetar med lika rättigheter för kvinnor och män pa-
rallellt med en regeringsform. Offentliga aktörer kan även inkalla privat exper-
tis för att utföra implementeringsuppgiften. Som exempel nämns NGOs, forsk-
ningsorganisationer och massmedia. Begreppen inkluderande och exkluderan-
de kan användas för att fånga graden av privat och offentligt samarbete i im-
plementeringen (Jerre 2005:68). 
 
9.2.3  Typer av styrmekanismer och samordning 
 
I sin modell använder Jerre en vanlig indelning av styrmedel; auktoritativa, 
ekonomiska och informativa styrmedel. Auktoritativa är användandet av be-
fallningar och påbud såsom lagar, exekutiva order, regleringar och förbud. 
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Ekonomiska styrmedel är transfereringar och informativa är till exempel in-
formationskampanjer, rådgivning och utbildning (Jerre 2005:68-69). De infor-
mativa styrmedlen syftar till att förändra värderingar och kunskaper bland all-
mänheten eller en utvald grupp. I faktiskt förändringsarbete används styrme-
deln ofta i en kombination (Eriksson 1991:143).  
 
I diskussionen tar Jerre även in begreppet ”task interdependence” (2005:71). 
Effektiv implementering kan kräva mer eller mindre delaktighet och samord-
ning mellan aktörer, och hon menar att uppgiftsoberoende uppstår när det krävs 
resurser och kompetens från mer än en organisation för att implementera en 
policy Hon definierar begreppet på följande sätt.  
 

Task interdependence emerges when the execution of a policy requires re-
sources and competences of more than one organization. (Jerre 2005:71)  

 
Jerre menar att för att kunna fånga isolerade och inbäddade system och deras 
förmåga till implementering bör frågan om uppgiftsoberoende tas i beaktande. 
Det kan antas att de flesta subsystem behöver komma närmare den inbäddade 
polen än den isolerade för en effektiv implementering. Uppgiftsoberoende kan 
emellertid manipuleras till en viss grad. Problem utifrån ett implementerings-
perspektiv uppstår om utförare som har resurser som skulle underlätta imple-
menteringen exkluderas från policyskapande processer (Jerre 2005:72). Im-
plementeringen kan också försvåras om de medverkande aktörernas resurser 
inte är tillräckligt värdesatta. Vidare är det viktigt att interaktion sker genom 
styrning och samarbete mellan utförare som är effektiva och där relationen är 
väletablerad. 
 
Det isolerade systemet bygger på vertikala kanaler, till exempel metoder för 
genomförande och kontroll, medan det inbäddade systemet bygger på horison-
tella kanaler mellan enheter som inte är organiserade i en hierarki, såsom råd-
givande nämnder, sammankomster och gemensamma databaser. Komplexiteten 
i ett subsystem utifrån ett implementeringsperspektiv är inte bara skapat av an-
talet aktörer som är inblandade, utan är också beroende av vilken typ av rela-
tion som finns mellan utförarna. Om många aktörer är inblandade kan kom-
plexiteten minskas om det finns väletablerat samarbete och gemensamma in-
tressen (Jerre 2005:73). 
 
Ytterligare två dimensioner bör tas med när man analyserar relationen mellan 
policyskapande strukturer och implementeringsförmåga; graden av institutio-
nell osäkerhet och självintresse, vilka kan begränsa implementeringsförmågan. 
Institutionell osäkerhet kan inträffa om organisationer har överlappande ansvar, 
när tjänstemän är osäkra på vilka formella regler som skall följas, och där det 
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finns brist på regler för hur tjänstemännen skall bete sig. Resultatet blir ofta 
allvarliga samarbetsproblem och låg grad av respekt för auktoritetsstrukturer 
och till slut upphör implementeringen. Implementeringsförmågan kan även 
skadas om policyskapandet domineras av ett snävt självintresse. Detta inträffar 
när tjänstemän sätter självuppfyllandet före rolluppfyllandet och beteendet ori-
enteras mot tjänstemännens privata intressen snarare än bredare organisatoriska 
intressen (Jerre 2005:74).  
 
Det resultat Jerre kommer fram till i sin undersökning är att barnskyddet i Ru-
mänien har uppkommit som en ”ö av effektivitet”, som exempel nämns att det 
har medfört effektivitet i speciella nationella och lokala barnskyddsenheter som 
har haft ett intensivt utbyte med EU och andra internationella aktörer, men de 
har varit isolerade från staten i stort. Detta har stärkt möjligheten att implemen-
tera ett antal specifika handlingsprogram, men har hindrat implementeringen av 
mer komplexa barnskyddsprogram. De implementeringshinder hon bland annat 
finner är avsaknad av samordning och koppling mellan organisationer och av-
saknad av samordning och information.  
 
9.3  Sammanfattande kommentar 
 
Jerre studerar implementering av barnskydd i Rumänien och landets implemen-
teringskapacitet sett utifrån anpassningen inför EU-anslutningen. Utifrån två 
idealtyper, den inbäddade respektive den isolerade staten, som utgör varandras 
extremer studeras den policyskapande processen. I den policyskapande struktu-
ren fokuserar Jerre på hur offentlig auktoritet är fördelad, hur relationen mellan 
stat och samhälle ser ut samt vilka former av styrning och samordning som 
finns och vilka styrmedel som används. Hon menar att implementeringen av 
barnskydd i Rumänien har skett i olika nationella och lokala barnskyddsenheter 
men inte samordnat i landet som helhet. Hon fann att det saknades samordning 
och koppling mellan organisationer och information, och hon menar att imple-
menteringskapaciteten varit låg och splittrad. 
 
Jerres teoretiska ramverk är allmänt och övergripande och kan enligt min me-
ning även användas för att studera ett lands anpassning till andra typer av in-
ternationella överenskommelser. I denna rapport har jag valt att använda hen-
nes teoretiska ramverk för att besvara rapportens första frågeställning och åter-
koppling till hennes teori görs i kapitel 18. 
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10.  NATIONELLT OCH LOKALT BARNSKYDDS-
SYSTEM I COSTA RICA 

 
I Costa Rica har barnkonventionen företräde framför inhemsk lag, vilket fram-
kommer i den konstitutionella lagstiftningen (CRC/C/SR.91.1994:3). I artikel 7 
i konstitutionen står följande: 
 

Public treaties, international agreements and concordats duly aproved by 
the Legislative Assembly shall, upon their enactment or from the day des-
ignated therein, have a higher authority than law. (CRC/C/RESP/81. 
2005:46) 

 
Detta innebär att konventionen borde ha en stark ställning i Costa Rica. I barn-
konventionen ges inga riktlinjer för hur relationerna mellan den internationella 
lagen och lagar på nationell nivå skall regleras. I artikel 4 i konventionen fast-
ställs endast att länderna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 
och andra åtgärder för att implementera de rättigheter som erkänns i konven-
tionen, men hur detta skall ske nämns inte. FN-kommittén visar däremot ansats 
till att förorda inkorporering för att stärka konventionens rättsliga status vilket 
innebär att det i den nationella lagstiftningen föreskrivs att den autentiska kon-
ventionstexten skall gälla i landet (CRC/C/15/Add.2. 1993; CRC/C/15/Add.43. 
1995). Vid rapporteringen av Costa Ricas första landsrapport till FN-kom-
mittén framkom att i praktiken innebar konventionens legala status att: 
 

In practice, that meant that a provision of the Convention took precedence 
over any legal or regulatory provision that was incompatible with it and 
had not yet been repealed. (CRC/C/SR.91. 1994:6) 

 
I detta kapitel beskrivs hur den policyskapande strukturen på barnområdet ser 
ut och vilken effekt denna struktur har på implementeringsförmågan rörande 
barns och ungdomars rättigheter. 
 

10.1  Nationellt system för barnsskydd och genomförande av 
barns och ungas rättigheter 

 
Efter att Costa Rica ratificerat barnkonventionen 1990 har olika initiativ ge-
nomförts för att skapa ett mer enhetligt system för att få en helhetssyn beträf-
fande barns och ungas rättigheter (CRC/C/125/Add.4. 2004).  
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Med utgångspunkt i barn- och ungdomsbalken från 1998 (CNA) som baseras 
på principer som härleds från barnkonventionen, har ett nationellt system eta-
blerats (SNPI). Syftet med systemet är att samordna utformandet och imple-
menteringen av offentlig politik på barnskyddsområdet och se till att barns rät-
tigheter genomförs. Det nationella systemet finns på såväl nationell som lokal 
nivå (Unicef & Universidad de Costa Rica. 2003:181-182). 
 
Det nationella systemet omfattar följande instanser: 
 
 Nationella rådet för barn och ungdomar (CNNA), som är under presidentens 

ledning och är organ för centralisering och samordning av det nationella 
barnskyddssystemet. 

 Det nationella barnskyddsinstitutet PANI, som är den institution som styr all 
politik för det totala skyddet för barn och ungdomar. Institutet har även loka-
la kontor. 

 Råden för skydd av barn och ungdomar (JPNA), som finansieras av PANI. 
Dessa råd är lokalt organiserade enheter med representation från regering 
och civila samhället. 

 Vårdnadskommittéer för barns och ungdomars rättigheter (CT), som under-
ordnas sammanslutningar för kommunal utveckling. Kommittéernas funk-
tion är att förmedla och kontrollera deltagandet av offentliga institutioner på 
lokal nivå. 

 
10.2  CNNA – Nationella rådet för barn och ungdomar 
 
Det Nationella rådet för barn och ungdomar består av tjänstemän från olika 
statliga institutioner inom olika områden såsom hälsa, kultur, ungdom och 
sport, boende, arbete, socialförsäkring och utbildning. I rådet ingår dessutom 
representanter från frivilliga organisationer som arbetar med barns rättigheter, 
samt representanter från privata sektorn och andra sektorer inom samhället. 
Rådet är ansvarigt för implementeringen av barn och ungdomsbalken, och för 
att integrera olika områden till ett sammanhängande institutionellt nätverk för 
barn (CRC/C/SR.595. 2000: 2; CRC/C/125/Add.4. 2004:12ff; UNICEF & 
Universidad de Costa Rica. 2003:183). 
 
Inrättandet av Nationella rådet för barn och ungdomar följdes av etablerandet 
av rådets sekretariat (STC), som består av rådgivare och representanter från 
regeringsinstitutioner, organisationer i civila samhället, arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer samt fackföreningar. Det nationella rådet har strukturerat 
sitt sekretariat på ett sådant sätt att det skall tillförsäkra att dess intersektoriella 
resurser är systematiskt koordinerade inom ett institutionellt ramverk som har 
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fyra uppgiftsområden (CRC/C125/Add.4. 2004:12; UNICEF & Universidad de 
Costa Rica. 2003:183): 

 
1.  Planering av program och projektutveckling. 
2.  Kommunikation och social mobilisering. 
3.  Systematisering, utvärdering och uppföljning. 
4.  Nationell strategi för barn och ungdomar, koordinering och kontroll. 
 
En av de huvudsakliga uppgifterna för rådet har varit att tillsammans med fri-
villiga organisationer utforma en nationell strategi för barn och ungdomar för 
åren 2000-2010. Strategin har omvandlats till en nationell överenskommelse 
med speciella syften och program. Barn och ungdomar har inbjudits att genom 
en nationell enkätundersökning tala om vilka rättigheter de upplevde var mest 
åsidosatta. Ett antal konsultationer har även genomförts med syfte att nå kon-
sensus bland olika aktörer som är involverade i genomförandet av barnkonven-
tionen för att formulera en ny social etik baserad på mänskliga rättigheter, och 
barns rättigheter i synnerhet (CRC/C125/Add.4 2004:12-13).  
 
Det Nationella rådets begränsningar under åren 2002-2003 beskrivs i en av års-
rapporterna från UNICEF & Universidad de Costa Rica (2003:186). Begräns-
ningarna kan sammanfattas i följande punkter: 
 
 Brist på mänskliga resurser och behovsplanering. 
 De olika institutionernas verksamheter är för isolerade trots att CNNA 

finns. Det har inte funnits någon kontinuerlig samordning mellan institu-
tionerna. Det fattas en tydlig klarhet i metodologin, det är inte alla institu-
tioner som arbetar med fokusering att framhäva rättigheterna. 

 Oklarheter i ansvarsfördelningen vad gäller PANI. 
 De nya institutionella hierarkierna som har integrerats har inte fått kapaci-

teten att fokusera rättigheterna i den gällande lagstiftningen.  
 
10.3  PANI – Nationella Barnskyddsinstitutet 
 
PANI är en förkortning av Patronato Nacional de la Infancia. I landsrappor-
terna och FN-dokumentationen översätts det till National Children´s Trust och 
kallas även ibland för Child Welfare Office. I denna rapport har jag dock valt 
att benämna PANI för nationella barnskyddsinstitutet.  
 
PANI inrättades 1930 i syfte att vara en serviceinriktad organisation för att 
skydda barn, och vid den tiden arbetade läkare, socalarbetare och advokater 
där. Institutet kallades för ”en droppe mjölk” eftersom barnen fick mat och 
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mjölk, men de erhöll även hälsovård (Baus & Gustavsson 2007:32). 1996 fick 
PANI emellertid ett nytt kontrakt som medförde en omarbetning av dess insti-
tutionella funktion. PANI blev behörig myndighet för den nationella barnpoli-
tiken och ansvarig för tillämpningen av en allmän politik för barn. PANI fick 
nu också ansvaret för implementering av barnkonventionen, och 1997 antogs 
en lag som gav institutet konstitutionell ställning och ökat ansvar för att im-
plementera barnkonventionen i landet (CRC/C/SR.595.2000:5).  

 
The law had placed the National Children´s Trust at the head of the 
social sector and transformed it from an assistance-oriented institution 
into the main authority working to promote the rights of the child and 
to combat general risks to children. (CRC/C/SR.595. 2000:2) 

 
PANI blev på så sätt ansvarig för att främja alla barns rättigheter, oavsett deras 
sociala klass, och för att tillförsäkra dem social service samt rätten att få sin 
åsikt beaktad.  
 

The National Children´s Trust was responsible for promoting the 
rights of all children, regardless of their social class, and for ensuring 
that their opinions were taken into account in all matters relevant for 
them. It was also responsible for ensuring that they had access to so-
cial sevices and procedures that were in place for their benefit. 
(CRC/C/SR.595. 2000,:2) 
 

I arbetet med att anpassa institutioner och statlig politik till barnkonventionens 
rättighetsbaserade grundsatser har således PANI en nyckelroll. En viktig insti-
tutionell reform har varit att se över PANI:s organisation. En kommitté lämna-
de 2002 rekommendationer för dess reformering. Man gav barnpolitiken ökad 
tyngd genom att ge PANI:s dåvarande chef, Rosalia Gil, ministerrang.  
 

...while, the National Children´s Trust (PANI) is the supreme authority 
in the area of the welfare of children, adolescents and families, the 
task of safeguarding the rights of young citizens is incumbent upon 
every department and agency of the State. The fact that the Executive 
President of PANI has ministerial rank in the present Administration is 
significant in that she has the right to speak and vote in the Govern-
ment Council, which is the heart of the decision-making process at the 
highest political level of the deliberative body whose mandate includes 
ensuring that policies and programmes are consistent with the princi-
ples of the Convention and the Code. The members of the Council, in-
cluding representatives of civil society organizations and their coun-
terparts from the Government, must work in coordination to share and 
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disseminate the decisions they reach together. (CRC/C125/Add.4. 
2004:28-29)  

 
De ökande anslagen för reformprocessen har bland annat finansierats med ut-
ländska biståndsmedel (CRC/C/125/Add.4.2004:15; Utrikesdepartementet. 
2004. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2003).  
 
De problem och svagheter som framkommer angående PANI:s organisation är 
bland annat att det politiska ledarskapet har misslyckats i att uppvisa ett hel-
hetsskydd för barn och unga, man har varit för långsam i att anamma detta syn-
sätt. Dessutom har man haft ett inadekvat institutionellt ledarskap. Strukturerna 
i organisationen har inte varit anpassade till den nya lagstiftningen. De mänsk-
liga resurserna har inte heller varit tillräckliga, de har inte kunnat möta beho-
ven och inte heller haft lämplig utbildning. Man har haft ett centraliserat led-
ningsfokus och brist på samarbete med nyligen etablerade regionala enheter 
och deras lokala kontor. Vidare har man haft ett omodernt informationssystem 
avseende målgrupperna, samt otillräckliga finansiella resurser (CRC/C/125/ 
Add.4. 2005:15). 
 
Lösningen på problemen har ansetts vara en reformeringsprocess för att bland 
annat omdefiniera PANI:s uppdrag, vision och strategiska mål, och omformu-
lera principerna som styr institutionens tekniska och administrativa fokus. 
Dessutom skall man föreslå begreppsliga och strukturella förändringar som 
skall resultera i utvecklingen av en effektiv institution, samt utveckla ett konti-
nuerligt informationssystem utformat för att tillförsäkra att målgruppernas rät-
tigheter respekteras (CRC/C/125/Add.4. 2005:15). 
 
Även i Baus & Gustavssons studie framkommer kritik mot PANI. I en intervju 
med en professor i sociologi vid universitetet i Costa Rica framkommer syn-
punkter om att PANI behöver mer kompetenta medarbetare och ökat samarbete 
med andra institutioner såsom hälsovårdsinstitutioner. Vidare påpekas att bar-
nen inte ses som subjekt, de placeras på institutioner men deras enskilda behov 
ignoreras (Baus & Gustavsson 2007:38-39). 
 
10.4  JPNA – Råd för skydd av barn och ungdomar  
 
Barnskyddet på den kommunala nivån består av nämnder för skydd av barn 
och ungdomar som är aktiva i varje provins. Nämnderna finansieras av PANI 
och består av representanter från lokala styret och av utbildningsministeriet 
tillsammans med tre medlemmar från civila samhället. Varje kommun väljer en 
ungdom över 15 år för att sitta med i sin lokala nämnd och delta i nämndens 
arbete. Enligt uppgift från Rosalia Gil sitter ungdomarna i 2 år och väljs av 
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kommunen. Nämnderna är ansvariga för att kontrollera implementeringen av 
barnets rättigheter och utvecklingen av program för stöd och skydd. Råd för 
skydd av barn och ungdomar finns i varje provins. Flest är det i provinserna 
San José, Puntarenas och Alajuela. Enligt Rosalia Gil fanns det 48 skyddsråd 
2005. (Muntlig komunikation 2005-03-04). 
 
Skyddsråden genomför olika projekt och under perioden 1998-
2001genomfördes 256 projekt. Dessa handlade bland annat om att förhindra 
sexuellt utnyttjande och kommersiell sexuell exploatering, förhindra droger 
och alkohol, främja ansvarsfullt fader- och moderskap och förhindra våld i 
hemmet, spridning och främjande av barn och ungdomars rättigheter, att upp-
muntra barn och ungdomar att stanna i skolan, och eliminera barnarbete och 
reglering av tonåringars arbete, samt träning i förmedlande processer 
(CRC/C/125/Add.4. 2004:28).  
 
Även skyddsråden har visat sig ha problem och svagheter. Det har bland annat 
bestått i att barns och ungdomars representation inte har kunnat förstärkas i rå-
den. Man kan urskilja viktiga begränsningar i detta avseende, av vilka följande 
är mest relevanta (UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:190). 
  
1. De personer som representerar barn och ungdomar har inte alltid kunskap 

och kan inte alltid kanalisera behovet i det aktuella befolkningsområdet.  
2. Deltagandet i möten i råden och dess kapacitet är mycket oregelbundet. 
3. Representationen i sektorn har begränsats till studerandesektorn, vilket 

måste ändras eftersom det finns minderårig befolkning, framförallt ung-
domar, som inte är integrerade i den formella utbildningen och som måste 
ha rättigheten att vara representerade i råden. 

4. Det anses vara för litet med enbart en representant för barn och ungdomar 
i råden. 

 
Andra viktiga problem som framkommer är att de personer som representerar 
utbildningssektorn på kommunal nivå inte alltid har institutionell anknytning 
till det arbete som görs i rådet. De får inte heller tid och resurser för att med-
verka. Dessutom utförs ingen kontroll av representationen från institutionens 
sida eftersom man betraktar deras arbete som en frivillig uppgift.  
 
Problem i samarbetet med PANI nämns också. Bland annat finns brister i 
kommunikation och samordning mellan råden och PANI:s lokala kontor. Vida-
re finns det könsskillnader i bedömning och hur man betraktar problematiken 
på PANI när det gäller kommunal representation i råden. De personer som del-
tar i råden anser inte heller att det finns formella och informella instanser för att 
kommunicera med PANI:s styrande råd. Det är ett stort avstånd mellan PANI:s 



 
 
 
 

 68

styrande råd och de personer som finns på lokal nivå i råden. Dessutom anges 
att de byråkratiska procedurerna är komplexa och svårförståeliga för personer-
na i råden, och då det saknas kommunikation mellan dem och PANI innebär 
det att det inte sker ett lämpligt och snabbt genomförande av finansiering 
(UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003). 
 
10.5  CT – Vårdnadskommittéer  
 
Som tidigare nämnts är syftet med Vårdnadskommittéer att förmedla och kon-
trollera deltagandet av offentliga institutioner på lokal nivå i det nationella sy-
stemet för barnskydd och genomförande av barns och ungas rättigheter. I Costa 
Ricas tredje landsrapport till FN-komittén anges att år 2000 fanns det 50 Vård-
nadskommittéer i landet och man hoppas kunna etablera 100 till under perio-
den 2002-2006. Man anger att det är ett stort antal, men fortfarande relativt lite 
i ljuset av att landet geografiskt är indelat i 450 distrikt. Man tillägger dock att 
man ännu inte lyckats etablera det omfattande skyddssystem som anges i barn 
och ungdomsbalken (CRC/C/125/Add.4. 2004: 24). Med utgångspunkt i detta 
uttalande är det intressant att notera att under perioden 1999 till 2003 har anta-
let Vårdnadskommittéer för skydd av barn och ungdomar minskat. 1999 fanns 
74 Vårdnadskommittéer med en stark representation i kantonerna. Men under 
perioden1999-2000 skedde en minskning, 24 Vårdnadskommittéer upplöstes 
på grund av deras svaga organisation, samt bristande kunskaper hos personalen 
och bristande samarbete och konflikt mellan olika parter (UNICEF & Univer-
sidad de Costa Rica, 2003:193). 
 
Även minskningen av antalet Vårdnadskommittéer visar på problem och vikti-
ga begränsningar i implementeringen av barnkonventionen. Ett problem har 
varit att det inte finns någon nationell politik inriktad mot att bilda Vårdnads-
kommittéer. Det har också visat sig att de resurser som Vårdnadskommittéerna 
disponerar är bristfälliga, vilket begränsar deras möjligheter att genomföra sina 
funktioner och föra sina erfarenheter vidare (UNICEF & Universidad de Costa 
Rica, 2003:194). 
 
10.6  Barnombudsmannen  
 
Ytterligare en viktig policyskapande struktur är Barnombudsmannen i Costa 
Rica. Enligt Sida finns barnombudsmän i någon form i ett flertal länder och de 
kan ha olika mandat och funktioner. En del fungerar som ombudsmän för en-
skilda barn, andra har ett mer övergripande ansvar för att följa och granska hur 
riksdag, regering och centrala och lokala myndigheter följer konventionen. I en 
del länder har de även ansvar för utbildning och information om konventionen 
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till viktiga personalgrupper och allmänheten, och även för studier och rapporter 
om barns villkor (Sida 1999:26).  
 
En viktig del i arbetet med barn och ungdomars rättigheter i Costa Rica har va-
rit inrättandet av en Barnombudsman, och sedan 1987 finns en sådan. Costa 
Rica är det andra landet i världen att inrätta denna myndighet, Norge var det 
första 1981 (se Bartley 1998). Barnombudsmannen i Costa Rica var till en bör-
jan knuten till justitiedepartementet men 1992 inrättades ett särskilt ombuds-
mannaämbete, Ombudsman för invånarna i Costa Rica, Defensoria de los Ha-
bitantes. Denna ombudsmannamyndighet kan ses som en paraplyorganisation 
för sju olika ombudsmän. Genom ett beslut skapades år 1993 en enhet för barn 
och ungdomar, Defencoria de la Infancia, inom denna myndighet.  
 
Enheten för barn och ungdom har till uppgift att samordna och stödja andra 
organ i deras arbete för barnets rättigheter. Man samarbetar även med de depar-
tement som sysslar med barn och ungdom liksom universitet, internationella 
organisationer och ett stort antal icke-statliga organisationer. Vidare övervakar 
man den lagstiftning som väsentligt rör barnets rättigheter. 
 
Barnombudsmannen behandlar såväl enskilda fall som frågor av allmänt intres-
se och kan också ge rekommendationer till myndigheter angående behandling-
en av enskilda fall. Klagomål från enskilda grupper och institutioner riktas till 
ombudsmannen. Även underåriga kan framföra klagomål. Den som är mellan 
12 och 18 år blir alltid hörd personligen och den som är yngre hörs i den mån 
barnet anses ha uppnått tillräcklig mognad. Ombudsmannen har rätt att kalla 
varje statstjänsteman till överläggning och få tillgång till alla handlingar röran-
de ett enskilt fall. En tjänsteman som åsidosätter ombudsmannens rekommen-
dationer kan suspenderas eller avskedas. Särskilda målgrupper för ombuds-
mannens verksamhet är övergivna och fattiga barn, ungdomar med riskfyllda 
arbeten, kränkningar av barnets rättigheter inom undervisningsväsendet samt 
stöd åt handikappade barn och ungdomar. Ombudsmannen stöder också forsk-
ning rörande barn. Ombudsmannen avger varje år en ämbetsberättelse till par-
lamentet (SOU 1999:65. s 112-113; Barnombudsmannen, muntlig kommunika-
tion 2003-09-30). Barnombudsmannen är till stora delar oberoende men ansva-
rig inför parlamentet. Proceduren att behandla klagomål beskrivs på följande 
sätt: 
 

Regarding the work of the Ombudsman, the procedure for dealing with 
complaints established a period ranging from five days to one month 
for disciplinary or criminal proceedings to be taken against any offi-
cial or institution failing to fulfil its obligation. The procedure was the 
same at both the national and local levels. (CRC/C/SR.595. 2000: 5) 
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Barnombudsmannen har bedrivit informationskampanjer om barnkonven-
tionen för att försvara barns och ungas rättigheter. De frågor Barnombuds-
mannen har arbetat med under perioden 1993-1998 har bland annat varit 
utbildning och det har handlat om följande aspekter: betalning av vissa av-
gifter, elever som kränkts av sina lärare, bristande information om möjlighet 
för elever eller deras representanter att framföra klagomål, problem med 
läroplansreformer och misslyckade försök att lösa problemen med funk-
tionshindrade barns möjligheter att fortsätta sina studier inom yrkesinriktad 
eller specialiserad utbildning. Även klagomål angående elever inom privata 
utbildningssystem har behandlats (CRC/C/65/Add.7. 1998: 6). 
 
10.6  Sammanfattande kommentar 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att på den nationella nivån finns brister 
beträffande det nationella rådet för barn och ungdomar och PANI. För det na-
tionella rådet har det handlat om brister på mänskliga resurser och behovspla-
nering. Dessutom har det varit brist på kontinuerlig samordning mellan institu-
tionerna i rådet. Det har också funnits otydlighet i arbetssättet och uppgiften, 
vilket medfört att inte alla institutioner framhäver rättigheterna. Det har dessut-
om funnits en oklarhet beträffande ansvarsfördelningen mellan rådet och 
PANI. Beträffande PANI har bristerna bestått i svårighet att ta till sig det nya 
rättighetsperspektivet. Man har även brustit i ledarskapet med anledning av att 
organisationsstrukturen inte varit anpassat efter det nya uppdraget, samt att 
personalen inte kunnat möta behoven och haft bristande kompetens. I en de-
centraliserad struktur har man haft ett centraliserat ledarskap, vilket inte har 
stämt överens.  
 
Det kan även konstateras att det finns begränsningar i de decentraliserade verk-
samheterna och i det arbete som sker på lokal nivå i Råden för skydd av barn 
och ungdomar samt i Vårdnadskommittéerna. Begränsningarna har uppkommit 
eftersom det funnits brist på samordning och koordinering mellan de olika en-
heterna som arbetar med barnfrågor, både på nationell och lokal nivå samt 
bristande ekonomiska resurser. Detta medför att implementeringen av barn-
konventionen och barn och ungdomsbalken har försvagats.  
 
Beträffande styrningen av barnskyddssystemet är det tänkt att vara ett exempel 
på uppifrån- och nedstyrning men även möjlighet för styrning nedifrån och 
upp.  
 

During the past year, the first children´s rights committees had been set 
up to monitor human rights at the local level; proposals for over 100 
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more of them had been submitted. Although the activities of the child pro-
tection system were organized from the upper level downwards, it was 
also possible for proposals and complaints to filter upwards from grass-
roots level to the Council at the top. (CRC/C/SR.595.2000:3)  
 

Dock visar utvecklingen att det finns brister i denna styrning. 
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11.  BARNET I FAMILJEN 
 
Konventionen ser familjen som den grundläggande enheten i samhället och 
fastställer att familjen utgör den naturliga miljön för barnens utveckling och 
välfärd. I konventionen används en vid definition av familj. Med familj menas 
inte enbart kärnfamiljen utan alternativa familjeformer såsom utvidgade famil-
jen eller gemenskap enligt lokal sedvänja. Vidare poängteras familjens funk-
tion som harmonisk enhet och stabil emotionell miljö (Bartley 1998). Sett ut-
ifrån ett sociologiskt perspektiv på familjen kan sägas att den ger uttryck för en 
funktionalistisk syn på familjen (Giddens 2007).  
 
Samtidigt lyfter konventionen fram barnet som en egen individ med eget värde 
och rättigheter och har ett individualistiskt synsätt där individerna skall ses som 
klart avgränsade från varandra. Den betonar även det jämlika föräldraskapet, 
vilket innebär att föräldrarna skall ha gemensamt ansvar för barnets uppfostran 
och utveckling även om de inte bor ihop. Relationen mellan föräldrar och barn 
såsom den kommer till uttryck i konventionen kan definieras med begreppen 
förhandling, dialog och delaktighet, vilket kan sägas spegla ett modernt famil-
jeideal (Bartley 1998).  
 
I detta kapitel behandlas olika familjeformer i Costa Rica och attityder till des-
sa familjeformer samt synen på barnet i familjen. Även förekomst av våld av 
barn inom familjen tas upp.  
 
11.1  Olika familjeformer i Costa Rica 
 
I Costa Rica förekommer olika familjeformer, kärnfamiljen, utvidgade famil-
jen, utökade familjen samt familjen utan kärna. Kärnfamiljen utgörs av par som 
är gifta och har barn eller par som är gifta utan barn. Även ensamstående för-
äldrar hör hit. Den utvidgade familjen består av ett par utan barn eller ett par 
med barn samt andra släktingar. Även i denna familjeform finns ensamstående 
föräldrar. Denna familjeform delas in i a) utvidgad familj utan barn, b) utvid-
gad familj med barn och c) ensamförälder. Den utökade familjen delas in på 
samma sätt. Den urskiljs från den förra genom att det finns andra som inte till-
hör familjen som tillsammans med de övriga kan vara i någon äktenskaplig si-
tuation. Familjen utan kärna är en familj där det inte finns någon äktenskaps-
kärna och ingen relation mellan pappa eller mamma och barn men det kan fin-
nas andra släktskapsrelationer (UNICEF & Universidad de Costa Rica. 
2003:62-64). 
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I tabell 6 visas fördelningen mellan de olika familjeformerna 1984 och 2000. 
Enligt folkräkningen 1984 fanns det 504 352 familjehushåll fördelat på olika 
familjeformer och 2000 var det 945 670.  
 
Typ av familj 1984 (%) 2000 (%) 
Enpersonshushåll 5,6 8,1 
Kärnfamilj 
Gifta utan barn 
Gifta med barn 
Ensamförälder 

67,2 
7.0 
51,7 
8,5 

70,0 
8,8 

49,9 
11,2 

Utvidgade familjen 
Utvidgad utan barn 
Utvidgad med barn 
Ensamförälder 

19,5 
1.6 

 
5,5 

15,9 
1,4 
9,3 
5,2 

Utökade familjen 
Utökade utan barn 
Utökade med barn 
Ensamförälder 

4,6 
0,8 
2,9 
0,9 

2,9 
0,4 
1,7 
0,8 

Familj utan kärna 3,1 3,1 
 
Tabell 6: Andel boende i olika familjeformer i Costa Rica, 1984 och 2000 
 Källa: UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:66 
 
Jämfört med folkräkningen 1984 har det skett en ökning av familjehushållen år 
2000, från 504 352 till 945 670. Enpersonshushållen har ökat från 5,6 % till 8,1 
%, även kärnfamiljerna har ökat från 67,2 % till 70 %. Dock har en liten 
minskning skett för gifta med barn, från 51,7 % till 49,9 %. För utvidgade fa-
miljen, alla kategorier har det skett en minskning, likaså vad gäller utökade fa-
miljen. 
 
Den dominerande familjeformen, vid båda folkräkningarna, är kärnfamiljen, 
och då speciellt gifta med barn. Därefter kommer utvidgade familjen. Ända 
sedan 1984 har man konstaterat en minskning av kärnfamiljer med barn och en 
ökning av kärnfamiljer utan barn. Det har även visat sig att det är en minskning 
i båda typerna vad gäller familjeöverhuvud i åldern 18 - 28 år, vilket kan för-
klaras med att par gifter sig senare. Det framkommer att båda beteendena visar 
en tendens att försvaga familjestrukturen och sammanslutningen. Familjeöver-
huvudet för ensamstående förälder i samtliga familjeformer är övervägande 
kvinnor. Som exempel kan nämnas att det 2000 var 90,2 % i kärnfamiljen och 
87,4 % respektive 84,7 % i utvidgade familjen och utökade familjen i denna 
kategori (UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:109, 68).  
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Vid en enkätundersökning 2003 där 800 personer spridda över hela landet till-
frågades om olika familjeformer framkom följande: 
 

Familjeform Mycket 
accepte-

rad 

Accepte-
rad 

Inte   ac-
cepterad 

Mycket 
lite   ac-
cepterad 

Ensamstående par utan barn 2,4 34,3 52,3 9,8 
Integrerad familj med 
mamma, pappa och barn 

48,1 49,0 1,7 0,9 

Integrerad familj med 
mamma, pappa och barn 
samt andra familjemed-
lemmar 

5,1 30,0 56,0 8,4 

Integrerad familj där pappa 
och barn lever ensamma 

2,7 31,1 59,4 6,1 

Integrerad familj där mam-
ma och barn lever ensamma 

2,6 35,5 54,7 6,4 

Homosexuella män som 
lever tillsammans 

0,7 12,8 36,2 49,6 

Lesbiska par som lever till-
sammans 

0,7 13,0 37,0 48,8 

Homosexuella män med 
adopterade barn 

0,9 14,6 37,9 45,4 

Lesbiska par med adoptera-
de eller egna barn 

0,7 16,6 38,6 42,5 

 
Tabell 7:  Attityder till olika familjeformer 2003 
 Källa: UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:70 
 
Den mest accepterade familjeformen är den integrerade familjen med pappa, 
mamma och barn (97,1 %). Den minst accepterade är homosexuella män som 
lever tillsammans samt lesbiska par (85,8 %), vilket kan ses som ett uttryck för 
homofobi. Om de lever med barn är det en aning mer accepterat, även om de 
fortfarande tillhör de mest oaccepterade (83,3 % och 81,1 %). Utifrån ett barn-
perspektiv är detta intressant då det kan ses som att man tar hänsyn till barnet 
och att det finns någon vuxen som tar hand om det.  
 
Därefter kommer ensamstående pappor som minst accepterat (65,5) följt av 
integrerade familjen som har andra familjemedlemmar boende hos sig (64,4%), 
och ensamstående mammor (61,1%). Beträffande ensamstående föräldrar är det 
således något mer accepterat om familjeöverhuvudet är en kvinna. Även par 
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som lever tillsammans utan barn är mindre accepterat som familjeform (62,1 
%). Vad tabellen visar är att idealfamiljen är kärnfamiljen. 
 
2001 antogs en lag om ansvarsfullt faderskap, Ley de Paternidad responsable. 
Syftet med lagen är att erbjuda ett mer effektivt skydd för barn och uppmuntra 
fäder att ta ansvar för vårdnad och uppfostran av barnet tillsammans med 
mamman. Lagen är utformad för att implementera vad som finns i barn och 
ungdomsbalken samt barnkonventionen vad avser barns rätt till båda sina för-
äldrar (CRC/C/125/ /Add.4. 2004:21). Lagen har reducerat andel barn som inte 
bär faderns namn från 45 % till 5 %, och implementeringen av lagen har även 
inneburit att det blivit lättare för barn att få tillgång till underhållsbidrag 
(CRC/C/RESP/81. 2005:58). 
 
11.2  Information om barnkonventionen 
 
Informationen om konventionen har börjat ha effekt på den vuxna befolkning-
en, enligt den andra landsrapporten. Två undersökningar som utförts av UNI-
CEF 1996 och 1997 för att mäta vuxnas kännedom om barn och ungas rättighe-
ter ger en indikation på detta menar man (CRC/C/65/Add.7. 1998:7). Under-
sökningarnas syfte var att fastställa vuxnas kännedom beträffande de grund-
läggande rättigheterna och friheterna för barn och unga. Enligt landsrapporten 
visar dessa undersökningar att vuxna till stor del är medvetna om barn och 
ungas rättigheter, men man tillägger att det finns ett stort gap mellan kunskap 
och tillämpning: 
 

Nevertheless, it should be pointed out that there is a wide gap between 
awareness of the rights of the children and the application of those rights, 
since the adult population is still wedded to a number of practices which 
are preventing their full implementation. (CRC/C/65/Add.7. 1998:7) 

 
Utifrån denna synpunkt menar man att en av de största uppgifter som regering-
en och frivilliga organisationer i Costa Rica har är att påverka uppfostrings-
mönstren så att de följer konventionen, och därför är det viktigt med intensiva 
kampanjer för att informera om barns och ungas rättigheter (CRC/C/65/Add.7. 
1998:7). Information har skett på olika sätt och konventionen har spridits bland 
tjänstemän på PANI, regeringsorganisationer och frivilliga organisationer. Man 
har även producerat 18 radio- och TV-program i nära kontakt med tidningar för 
att underlätta för PANI att förmedla sin syn på frågor om barn, unga och famil-
jen (CRC/C/65/Add.7. 1998:8.). Dessutom har offentliga tjänstemän, polisoffi-
cerare och lärare informerats om konventionen, och mellan 3000 och 4000 per-
soner, mest offentliga tjänstemän, har utbildats i konventionen (CRC/C/SR. 
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1201. 2007:5). 
 
11.3  Synen på barns delaktighet i familjen 
 
Enligt tredje landsrapporten visar forskning att barn och ungdomar uppfattar 
familjen ”as a haven of restraint and respect” (CRC/C/125/Add.4. 2004:57). 
Familjen ses som en viktig plats där barn och unga kan undvika att deras rät-
tigheter kränks av andra personer som inte är familjemedlemmar eller av socia-
la institutioner. Men samtidigt upplever vissa att familjen är ett utrymme där 
deras rättigheter öppet kränks, där de är utsatta för fysisk bestraffning, där vux-
na inte är intresserade av att låta dem delta i beslutsfattande, och där de upple-
ver odemokratiska relationsmodeller och blir utsatta för vuxnas makt 
(CRC/C/125/Add.4. 2004:57). Beträffande delaktighet i familjen finns det be-
gränsningar. 
 

As far as participation is concerned, there appears to be a social 
blockage within the family group that makes it impossible for most 
families to encourage these processes from an early age. Children un-
der the age of 18 are undoubtedly recognized as subjects of rights out-
side the family; the persons responsible for the family group display 
much more concern to protect the children and adolescents from viola-
tion of their rights by outside entities, such as social institutions, com-
munity organizations or individuals. But when it comes to day-to-day 
decisions within the family group, having to do with such matters as 
socialization processes, school attendance or early work entry, chil-
dren and adolescents are perceived as being under the tutelage of 
adults. (CRC/C/125/Add.4. 2004: 57-58)  

 
Enligt landsrapporten tenderar speciellt ungdomar att känna sig exkluderade 
från beslutsfattande i familjen. De informeras sällan om vad som sker i famil-
jen och deras åsikter tas sällan hänsyn till när det handlar om beslut som påver-
kar dem, såsom flyttning, byte av skola, utflykter eller resor. 
 
Barnombudsmannen konstaterar i sin årliga rapport för 2001-2002 att det är 
ovanligt att se barn som aktörer:  
 

... surprising as it may seem, the history of children´s rights, the concept 
of children, not merely as objects of protection but as subjects of rights, is 
very recent. (CRC/C/125/Add.4. 2004:58)  
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I landsrapporten drar man därmed slutsatsen att hindren för att barnen skall 
kunna åtnjuta sina rättigheter i familjegruppen ytterst handlar om kulturella 
faktorer snarare än svaghet i det rättsliga systemet (CRC/C/125/Add.4. 
2004:58). Även FN-kommittén kommenterar detta med kulturella faktorer och 
påpekar att barns rätt till delaktighet ska gälla i alla åtgärder och förhandlingar 
som rör barnfrågor (CRC/C/15/Add.265. 2005:5). 
 
11.4  Våld mot barn 
 
Våld och misshandel av barn är även ett betydande problem, särskilt inom fa-
miljen. 2005 var aga i uppfostrande syfte fortfarande inte uttryckligen förbjudet 
i landets lag och uppfattas, av en stor del av befolkningen, som något nödvän-
digt (CRC/C/15/Add. 266. 2005:26). Dock har förslag på en lag om förbud mot 
aga lagts fram för parlamentet. Denna lag initierades av dåvarande barnom-
budsmannen och lagförslaget har startat en debatt i landet rörande aga och det 
har även bedrivits informationskampanjer om alternativa uppfostringsmetoder 
(CRC/C/RESP/81. 2005:40). 
 
Vid rapporteringen av andra landsrapporten menade man att kampanjer för att 
förhindra våld i hemmet och våld i allmänhet pågått under tio år och resulterat i 
fler anmälningar om våld i hemmet, men även kroppslig bestraffning. En reger-
ingsdelegat påpekade att: 
 

Corporal punishment was part of Costa Rica´s culture and was used as a 
teaching method in schools, with the parents´consent. (CRC/C/SR.596. 
2000:5) 

 
Vid rapporteringen av tredje landsrapporten rekommenderar FN-kommittén 
regeringen att införliva förbud mot aga i sin lagstiftning och fortsätta med att 
försöka höja medvetenheten hos allmänheten vad gäller detta, genom att visa 
på negativa konsekvenser av aga och andra former av våld i uppfostran av bar-
nen och göra föräldrar, lärare och andra som arbetar med och för barn medvet-
na om andra former av disciplin (CRC/C/15/Add.265. 2005:7). 
 
Beträffande aga i uppfostrande syfte svarar en av delegaterna från Costa Rica 
följande: 
 

...although the figures on corporal punishment seemed high, they did 
not all relate to serious cases. Costa Rica had a patriarchal society, 
and disciplining children by smacking them was not considered corpo-
ral punishment. The Government would make efforts to raise public 
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awareness of the rights of the child and to change attitudes towards 
corporal punishment. (CRC/C/SR.1045.2005:4) 

 
Citatet visar svårigheter att förändra sociala strukturer, vilket även framkom-
mer i en studie av Baus & Gustavsson (2007) där intervjuer gjorts med ett antal 
personer i Costa Rica som arbetar med utsatta barn. En av intervjupersonerna 
menar att aga anses av majoriteten av föräldrarna vara det enda alternativet att 
uppfostra barnen på och föräldrarna ser sina barn som ägodelar som de kan slå 
och straffa som de vill. Den patriarkala strukturen i samhället har funnits sedan 
lång tid tillbaka och är svår att förändra. 
 
En rad program har utförts av PANI för att förhindra våld och misshandel av 
barn, och enligt Barn- och ungdomslagen är alla vuxna som arbetar med barn 
skyldiga att rapportera om ett barn far illa eller utsätts för våld. Rapportering 
kan ske även vid misstanke om att ett barn är utsatt. Det finns även två hjälpte-
lefoner, varav en är för ungdomar, dit barn och unga kan ringa hela dygnet. De 
kan om de vill vara anonyma. I medeltal får dessa hjälptelefoner 10 900 samtal 
per år, eller 1 200 samtal per månad (CRC/C/SR. 1045. 2005:3; CRC/C/SR. 
1201. 2007:6; UN Press-Release 2005:5). Enligt svaren på List of Issues till 
tredje landsrapporten framkommer att antalet fall relaterade till misshandel och 
våld som fått assistans från något av PANI:s lokala kontor under perioden 2002 
till 2004 har ökat. 2002 var det 23 914 fall som fick assistans, 2003 var det  
23 055 medan det 2004 var 35 590 fall (CRC/C/RESP/81.2005:26). 
 
Under 2007 har PANI även haft en kampanj för att förhindra våld mot barn. 
Kampanjen har fokuserat på att stoppa kroppslig bestraffning i familjen, och 
förändring av uppfostringsmetoder, speciellt genom att uppmuntra fäder att ta 
större del i sina barns uppfostran. Vidare har man fokuserat på att höja med-
vetenheten om våld i media och i videospel. Föräldrar har erbjudits kurser i 
media, och på Internet för att på så sätt kunna uppfostra barnen på annat sätt än 
tidigare. Man har även för avsikt att minska nivån av våld på TV 
(CRC/C/SR.1201. 2007:6).  
 
En lag antogs 1996 mot våld i hemmet, och samma år etablerades även en na-
tionell plan för att förhindra och bevaka våld i familjen (PLANOVI) och som 
omvandlades 1998 till ett nationellt system (UNICEF & Universidad de Costa 
Rica. 2003:101). Systemet baseras på en rad olika internationella instrument 
såsom barnkonventionen, konventionen om eliminering av alla former av 
diskriminering av kvinnor, konventionen om tortyr och andra inhumana eller 
nedvärderande handlingar eller straff (CRC/C/125/Add.4. 2004:17). 
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11.5  Sammanfattande kommentar 
 
Olika familjeformer förekommer i Costa Rica men den vanligaste är kärnfamil-
jen och därefter kommer den utvidgade familjen. Den mest accepterade famil-
jeorganisationen är den integrerade familjen med pappa, mamma och barn me-
dan de minst accepterade är familjer som består av homosexuella män eller 
lesbiska kvinnor. Ensamförälderfamiljen är även relativt vanlig och familje-
överhuvudet är då oftast en kvinna. För att ge ökat skydd för barnen antogs 
2001 en lag om ansvarsfullt faderskap, och den kan ses som ett uttryck för bar-
nets rätt till båda föräldrarna. 
 
Det har skett en relativt omfattande information om barnkonventionen till vux-
na, vilket ökat kännedomen om konventionen, men det finns fortfarande brister 
i tillämpningen av den. Uppfostringsmönstren tycks präglas av en patriarkal 
syn. Som exempel kan nämnas att man i första hand har ett objektperspektiv i 
familjen och inte ett aktörsperspektiv, vilket framkommer när det gäller barns 
och ungdomars möjlighet till delaktighet i beslutsfattande, men även i uppfatt-
ningen att aga är något nödvändigt som behövs i uppfostrande syfte. Våld och 
misshandel är även ett betydande problem inom familjen.  
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12.  SEXUELLT UTNYTTJANDE OCH SEXTURISM 
 
Fenomenen barnprostitution, sexuella övergrepp och barnpornografi kan be-
tecknas som strukturellt våld eftersom det baseras på den vuxnes makt över 
barnet. Kriterier för en barnorienterad politik är att lagstadgat förbud mot olika 
former av sexuellt utnyttjande och sexturism bör finnas och att barnets rätt är i 
centrum. Sexuella övergrepp kan också ses ur ett globalt solidaritetsperspektiv 
och handlar då om länders bestämmelser angående sexuella övergrepp som be-
gåtts av medborgare från annat land och mer precist om sexturism (Bartley 
1998).  
 
Sida menar att de kommersiellt sexuellt utnyttjade barnens situation uppmärk-
sammades på allvar 1990 i samband med kampanjen “End Child Prostitution in 
Asian Tourism” (Sida 1999:50). Enligt Sida är det omöjligt att få fram exakta 
siffror på hur utbredd sexhandeln med barn är. Barnprostitution liksom barn-
pornografi och handel med barn är idag förbjudet över hela världen, och de in-
blandade försöker dölja verksamheten. De siffror som anges är ofta grova upp-
skattningar, men omkring två miljoner flickor i åldrarna 5-15 år tvingas varje 
år ut på den kommersiella sexmarknaden. Spridningen av hiv/aids har även lett 
till att allt yngre flickor dras in i prostitution eftersom många män därmed hop-
pas undgå smitta (Sida 1999:51). 
 
Enligt Sida är internationellt samarbete inom dessa områden en förutsättning 
för förändringar, och Sverige var värd för den första Världskongressen mot 
kommersiell sexuell exploatering av barn. Den hölls i Stockholm 1996, och en 
deklaration antogs som uppmanar alla deltagande stater att samarbeta interna-
tionellt och utarbeta nationella handlingsprogram för åtgärder mot kommersiell 
sexuell exploatering av barn (Sida 1999:51). Den andra Världskongressen hölls 
i Japan 2001 (CRC/C/125/Add.4. 2004:112). 
 
12.1  Kommersiell sexuell exploatering och sexuellt  
 utnyttjande 
 
I Costa Rica finns problem med sexuell exploatering av barn och ungdomar. I 
en artikel i Tico Times beskrivs problemet med barnprostitution på följande 
sätt: 
 
 Irma was still there last night. On the corner of Segunda Avenida in 

downtown San Jose. At barely ten years old, the little girl still looks like a 
little boy. But she is dressed in a scraggy halter top and with shorts. The 
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same as when I was talking with her a few weeks ago, our conversation 
was cut short when a brand new Mercedes pulls up and the little girl runs 
off and, after a brief negotiation with the driver, she gets in the front seat 
and off they go. (...) . She returns about an hour later with 5,000 colones - 
about US$ 15 - and perhaps this time with the virus that causes AIDS. I 
checked out the licence plate of the Mercedes, the owner is a "respected" 
businessman who owns a chain of opthamologists. Irma tells me that most 
of her "clients" are "gringos. ( Källa: http://www.casa-alianza.org/ 

 EN/human-rights/sexual-exploit/docs/0003audiencia.phtml (2004-02- 24) 
 
I FN-kommitténs kommentarer till Costa Ricas andra landsrapport framkom-
mer att kommittén anser att man inte är medveten om de skadliga konsekvenser 
som sexuellt utnyttjande, både inom och utom familjen, innebär. Kommittén 
uttrycker bekymmer över det höga antalet barn som råkar ut för kommersiell 
sexuell exploatering, ofta även relaterat till sexturism. Kommittén påpekar att 
det inte finns tillräckligt med resurser, varken finansiella eller mänskliga, och 
att det råder brist på personal med lämplig utbildning för att förebygga och för-
hindra utnyttjande av barn. Även rehabiliteringsåtgärderna är otillräckliga. 
Kommittén påpekar vidare att det behövs utbildningskampanjer för att bekäm-
pa traditionella attityder i samhället bland annat angående sexuellt utnyttjande 
och rekommenderar att Costa Rica söker internationellt samarbete i denna frå-
ga från exempelvis UNICEF och andra frivilliga organisationer (CRC/C/15/ 
Add.117. 2000:6). Detta var frågor som togs upp redan i anslutning till rappor-
teringen av den första landsrapporten (CRC/C/15/Add.11. 1993:2).  
 
Kommittén förordar även Costa Rica att beakta de rekommendationer som 
formulerats i handlingsplanen vid Världskongressen mot kommersiellt sexuell 
exploatering av barn i Stockholm 1996 (CRC/C/15/Add.117. 2000:8).  
 
Den costaricanska regeringen menar dock att en större medvetenhet har skett. 
Vid plenar-sessionen 2000 framhölls följande: 
 

If the incidence of sexual abuse of children had appeared to increase 
in the past three years, that was because of a rise in the number of 
cases reported and because greater public attention was being paid to 
the issue, which had previously been treated within the family. 
(CRC/C/SR.595. 2000:3) 

 
Man påpekade vidare att problemet med sexuellt utnyttjande uppstår i situa-
tioner där barnen misshandlas fysiskt eller psykiskt eller negligeras. Genom 
större medvetenhet om problemet menade man att bättre relationer mellan 
barn och vuxna har utvecklats och att förändringar skett i de traditionella 
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familjemönstren. Det ökade antalet förfrågningar om ingripanden visar ock-
så att ämnet inte längre är tabubelagt (CRC/C/SR.595. 2000:6). 
 
Regeringsdelegaterna hänvisar också till förändringar i lagstiftning som relate-
rar till barn. 

 
For example, title 3 of the Penal Code had been amended to reassess 
the issue of sexual offences, making the sexual abuse of minors a 
criminal offence liable to imprisonment. Commersial sexual exploita-
tion of children had also been made a criminal offence, even when the 
minor consented. The two-year-long legislative reform in that regard 
had resulted in improved complaints and prosecution procedures. 
(CRC/C/SR.595. 2000: 7) 

 
Vidare menar man att sexuell exploatering också handlar om uppfostran, kultu-
rella mönster och relationer mellan vuxna och barn. Dessutom är sexuell ex-
ploatering, sexuellt utnyttjande och misshandel nära sammankopplade och be-
gränsas inte till ekonomiskt svaga grupper eller områden (CRC/C/SR.595. 
2000:8). Ytterligare en aspekt som Baus & Gustavsson (2007) nämner är att 
den kommersiella sexuella exploateringen har ökat på grund av framväxten av 
konsumtionssamhället. Vid en intervju med en socialarbetare som arbetat inom 
PANI under många år framkom att: 
 

The commercial sexual exploitation has grown and Marisol says that this 
is because of the economical interests that are creating a certain type of 
person. She says that we are living in a consuming society. Many times 
the girl can not keep up with the latest fashion, the golden bracelets and 
label shoes. This implies that she many times get stucked in the sexual ex-
ploitation to be able to afford her expensive living. (Baus & Gustavsson 
2007:34) 

 
Costa Ricas regeringsdelegater nämner också vissa implementeringshinder när 
det gäller sexuell exploatering och sexturism, och åtgärder som vidtagits för att 
minska dessa problem:  

 
That ”enemy” was heavily financed, involved hotels and travel agen-
cies and was very present on the Internet, thereby placing limits on 
domestic legislation. Costa Rica had denounced such networks, and all 
tourists arriving in the country was presented with a ”tourism pass-
port” explaining the relevant legislation and penalties for sexual ex-
ploitation. (CRC/C/SR.595. 2000:8) 
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Vidare har omfattande program vidtagits i San José, samt i hamnar och städer 
vid gränsen till Panama, för att minska sexuell exploatering, men man påpekar 
att här också behövs internationella åtgärder och samarbete för att bekämpa 
infiltrering av nätverk som sysslar med sexuell exploatering. 
 
2000 uppskattade PANI att 3000 barn var utsatta för kommersiell sexuell ex-
ploatering enbart i huvudstaden San José. En av regeringsdelegaterna säger att 
siffran verkar realistisk och till och med något låg (CRC/C/SR.595. 2000:8). 
En åtgärd man vidtagit var bland annat ett pilotprojekt för att hjälpa gatubarn 
med gruppterapi och alternativa aktiviteter, men regeringens huvudsakliga ar-
bete på området var att förhandla fram bilaterala överenskommelser med andra 
regeringar för att kunna bekämpa sexturism i Costa Rica (CRC/C/SR.596. 
2000:7). 
 
Costa Rica har ratificerat tilläggsprotokollet till barnkonventionen om sexuell 
exploatering, handel med barn, barnprostitution och barnpornografi 2001 
(CRC/C/15/Add.266. 2005:1). Vid rapporteringen till FN-kommittén av vad 
som gjorts för att efterleva detta tilläggsprotokoll kritiserar kommittén Costa 
Rica för att lagstiftningen tycks behandla kommersiell sexuell exploatering och 
prostitution som synonyma, kommittén menar att fenomenen inte är identiska. 
Enligt den information kommittén har fått skulle i så fall inte barn- och ung-
domslagen omfatta barnprostitution och barnpornografi. En delegat från Costa 
Rica menar dock att prostitution involverar någon form av samtycke mellan 
vuxna och därför föredrog man i den costaricanska lagstiftningen att använda 
termen kommersiell sexuell exploatering för fall som involverar relationer mel-
lan barn och vuxna (CRC/C/SR. 1201. 2007:5).  
 
Forskning har visat att det finns tydliga kopplingar mellan fattigdom och 
kommersiell sexuell exploatering, speciellt när fattigdomen innebar att man 
inte hade tillgång till utbildning eller kultur. För att komma tillrätta med detta 
har därför den offentliga politiken inriktat sig på att försöka behålla barnen i 
skolan, och även program för att hjälpa tonårsmödrar. Man har även genomfört 
informationskampanjer för att förebygga sexuellt utnyttjande av barn under 12 
år. Syftet med kampanjerna har varit att uppmuntra barnen att försvara sig mot 
utnyttjande och speciellt då sexuellt utnyttjande. Vidare betonar man att man 
hoppas att bristen på sexualundervisning i skolan snart skall vara åtgärdad 
(CRC/C/SR.1201. 2007:7-8).  
 
Beträffande barnpornografi är det förbjudet att producera och distribuera barn-
pornografi, däremot finns det inget förbud mot innehav, men ett förslag om en 
sådan lag är på väg (CRC/C/SR.1201. 2007:6). Däremot tycks det från Costa 
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Ricas håll inte finnas större problem med vare sig trafficking eller barnhandel. 
En regeringsdelegat säger följande:  
 

Since child trafficking did not pose a significant problem in Costa Rica 
and since there had been no reported cases involving the sale of children 
in the past 20 years, the initial report focused primarly on the issue of 
commercial sexual exploitation. (CRC/C/SR. 1201. 2007:6) 

 
12.2  Förhindrande av kommersiell sexuell exploatering 
 
Ett antal reformer och åtgärder har vidtagits för att bekämpa problemet med 
sexuell exploatering. Regeringen arbetar med frivilliga organisationer och 2001 
antogs en nationell plan mot sexuell exploatering av barn och unga. Man sam-
arbetar även med hotell och reseföretag för att bekämpa sexturism 
(CRC/C/15/Add.266. 2005:10). Som exempel kan nämnas att 2000 startade ett 
program ”Change is in your hands” som utvecklats i samarbete med UNICEF, 
Turistinstitutet i Costa Rica, PANI och Nationella kvinnoinstitutet. Syftet var 
att samla in pengar från turister för att investera i en handlingsplan för att för-
hindra och utrota kommersiell sexuell exploatering av barn och unga. Syftet 
med kampanjen var även att medvetandegöra personal som arbetar på hotell 
om problemet. 2001 fastställdes ett samarbetsprogram mellan regeringarna i 
Costa Rica och USA med syfte att tillsammans bekämpa kommersiellt sexuellt 
utnyttjande och en handlingsplan har formulerats. Inom Nationella rådet för 
barn och unga tillsattes 2000 Nationella kommissionen för att bekämpa kom-
mersiell sexuell exploatering av barn och unga i Costa Rica (CONACOES) 
(CRC/C/125/Add.4. 2004:113-114). Olika informationskampanjer har även 
förekommit under ett antal år. Även problemet med barnpornografi på Internet 
tas upp i den tredje landsrapporten och att lagstiftningen inte är tillräcklig be-
träffande detta. 
 

Punishable behaviour can be sanctioned only if it is the act of an individ-
ual. For that reason, given an Internet page containing child pornogra-
phy, it would be necessery to identify the individual who was promoting it, 
i.e. who the owner of the material was, in order to initiate criminal pro-
ceedings against the person responsible. (CRC/C/125/Add.4. 2004:121) 

 
Det har även visat sig att termen Internet inte finns i den costaricanska straffla-
gen, vilket tenderar att ge upphov till straffrihet i fall som involverar barnpor-
nografi (CRC/C/125/Add.4. 2004:122). En enhet har även etablerats för att fö-
rebygga sexuell exploatering av barn via Internet, enheten är kopplad till Inter-
pol och FBI (CRC/C/SR.1045. 2005:9). 
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I tredje landsrapporten nämns ett antal indirekta faktorer som bidrar till att det 
är svårt att komma åt personer som är involverade i kommersiell sexuell explo-
atering av barn och unga. Dessa faktorer är (CRC/C/125/Add.4. 2004:122): 
 
 En machokultur som skapar ojämlikhet mellan könen. 
 En utvecklingsstil som främjar synen på kvinnan som ett objekt. 
 Svagheter hos förhindrande mekanismer i samhället.  
 Sociala skillnader och en tolerans av sexuell exploatering. 
 Otillräcklig kännedom om problemet med sexuell exploatering av barn och 

unga i samhället i stort. 
 Snabb spridning av välorganiserade kriminella nätverk. 
 Sjunkande moraliska värderingar. 

 
Ett antal lagar på området har även instiftats. 1999 antogs en lag mot sexuell 
exploatering av minderåriga som bland annat stärker straffsatserna för sexuellt 
utnyttjande av barn och unga under 18 år. 2000 antogs en lag som innebär att 
straffet för sexuellt utnyttjande av barn och unga under 18 år leder till fängelse 
mellan fyra till tio år. 2001 kom en lag som innebär att det är straffbart att dis-
tribuera pornografiskt eller erotiskt material där minderåriga eller bilder av 
minderåriga förekommer och 2002 kom en lag som innebär att det är tillåtet att 
undersöka privata dokument och kommunikation vid misstanke om brott som 
omfattar kommersiell sexuell exploatering av minderåriga. Samma år antogs 
även en lag om reglering av invandring för minderåriga i de fall det kan finnas 
risk för kommersiellt sexuellt utnyttjande (CRC/C/125/Add.4. 2004:19-22). 
Trots en relativt omfattande lagstiftning verkar dock endast ett fåtal fall resulte-
ra i fällande domar (Utrikesdepartementet. 2004. Mänskliga rättigheter i Costa 
Rica 2003.) 
 
I tredje landsrapporten finns information om antal barn utsatta för sexuellt ut-
nyttjande av någon utanför familjen, inom familjen samt sexuell exploatering 
för åren 1998 till 2001. Tabell 8 visar data för år 2001 fördelat på de olika pro-
vinserna. 
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Provins Sexuellt utnytt-
jande av annan 
än familjemed-

lem 

Sexuellt utnytt-
jande av famil-

jemedlem 

Sexuell exploate-
ring 

San Josè 90 182 42 
Alajuela 168 227 21 
Heredia 30 66 11 
Cartago 16 48 6 
Puntarenas 81 96 19 
Guanacaste 39 91 2 
Limòn 17 52 9 
Totalt  441 762 110 
 
Tabell 8:  Sexuellt utnyttjande och sexuell exploatering av barn 2001 i de olika 

provinserna. 
 Källa: CRC/C/125/Add.4. 2004:120 
 
Det vanligaste tycks vara att barnet utnyttjas sexuellt av en familjemedlem. 
Flest antal anmälda fall 2001 var i provinsen Alajuela, därefter i San José. Ala-
juela är även den provins som har flest antal anmälda fall där förövaren inte 
varit en familjemedlem. Flest antal anmälda fall av sexuell exploatering var i 
San José och därefter Alajuela och Puntarenas. Ser man på antalet utsatta barn 
som kommit till PANI:s kännedom mellan åren 1998 och 2001 har dessa ökat, 
enligt andra landsrapporten. Totala antalet fall 1998 var 748 och 2000 var det 
1313 (CRC/C/125/Add.4. 2004:120). 
 
12.3  Sammanfattande kommentar 
 
Ett relativt stort antal barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploate-
ring, ofta även relaterad till sexturism. Fattigdom anses vara en av orsakerna, 
speciellt om det även innebär att man inte har tillgång till utbildning. Andra 
orsaker som nämns är att det i Costa Rica finns en kultur som skapar ojämlik-
het mellan könen och synen på kvinnan som ett objekt. Även sociala skillnader 
och en tolerans av sexuell exploatering samt snabb spridning av välorganisera-
de kriminella nätverk nämns. Information om antal barn utsatta för sexuellt ut-
nyttjande visar att det vanligaste tycks vara att barnet utnyttjas sexuellt av en 
familjemedlem. Åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med problemen 
kommersiell sexuell exploatering och sexuellt utnyttjande är bland annat lag-
stiftning, informationskampanjer samt bildandet av nätverk och internationellt 
samarbete. 
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13.  ALTERNATIV VÅRD OCH ADOPTION 
 

13.1  Barn utan familj 
 
För barn som inte har familj såsom föräldralösa och övergivna barn finns alter-
nativa hem och institutioner. Man delar in de behövande barnen i tre kategori-
er: föräldralösa barn, barn som lever hemma men som är i riskzonen eller barn 
vars mor eller föräldrar vill att de ska adopteras bort. När barn befinner sig i 
risk i sin familjemiljö eller fosterhemsmiljö är första åtgärden att förflytta an-
griparen. Men om barnet är tvunget att lämna hemmet på grund av att båda för-
äldrarna är missbrukare görs försök att placera barnet i den utvidgade familjen. 
PANI har hand om ett familjestödsprogram för barn som är placerade i foster-
hem eller hem för barn (CRC/C/SR.595. 2000:9). 
 
2004 antogs en policy med avsikt att stärka familjen och bekämpa fattigdom. I 
flera lagar och uttalanden framhåller man vikten av att barnen ska få växa upp 
och utvecklas i sin familj, och PANI försöker att i första hand se till att barnen 
stannar i sin ursprungsfamilj. I de fall där det inte är möjligt finns ett antal al-
ternativa lösningar såsom fosterhem, hem som drivs av frivilliga organisatio-
ner, samt så kallade shelters som drivs av en grupp personer som lever i så fa-
miljeliknande miljö som möjligt. Det finns även så kallade barnbyar som består 
av en grupp hus inom en klart geografiskt avgränsad plats i ett samhälle. Varje 
hus i barnbyn ska erbjuda en familjeliknande miljö såsom i shelters (CRC/C/ 
125/Add.4. 2004:68-70). 
 
Målen med dessa alternativa miljöer är: 
 

The fundamental objective of any alternative care option is to make com-
prehensive care available, providing and safeguarding a therapeutic envi-
ronment that enables children and adolescents to learn how to live with 
themselves and with a family, develop self-esteem and confidence in other 
people, progressively acquire autonomy, creativeness and self-expression, 
and benefit from opportunities for comprehensive development. (CRC/C/ 
125/Add.4. 2004:69) 

 
I tredje landsrapporten framkommer att det finns 34 shelters och en barnby som 
tillsammans erbjuder vård för 420 barn och unga. Dessa bekostas av PANI. 
PANI har också skrivit kontrakt med 63 frivilliga organisationer och ungefär  
1 500 barn och unga finns i deras omsorg. Vidare har avtal skrivits med 637 
fosterhem som sammanlagt tar hand om 1 300 barn (CRC/C/125/Add.4. 
2004:69).  
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Barn placeras i shelters och andra alternativa omsorgsformer utifrån tre om-
ständigheter. 
 
1. För minderåriga som genomgår utredningar eller behandling för att ha 

blivit direkt utsatta rörande deras fysiska, känslomässiga och psykiska in-
tegritet. 

2. För minderåriga som erhåller speciell behandling på grund av drogmiss-
bruk, sexuellt utnyttjande eller beteendeproblem. 

3. För minderåriga som speciellt är där för att träna sina utbildningsförmå-
gor. 

 
Ekonomiska faktorer är inte anledning till att separera barnen från sin familj. I 
dessa fall erbjuds familjerna andra former av statligt stöd, inklusive två olika 
former av daghem, så kallade näringscenter och omfattande dagvårdscenter 
(CRC/C/RESP/81. 2005:16-17). Problem som nämns när det gäller olika for-
mer av alternativ vård är den långa väntetiden för att få barn placerade, i vissa 
fall har det dröjt över tre år innan fallet tagits upp i domstol för placering 
(CRC/C/15/Add.266. 2005:7). 
 
I svaren på FN-kommitténs List of Issue i samband med den tredje rapporte-
ringen tar man även upp barn som har mödrar i fängelser. Man nämner tre möj-
ligheter för barn att vara med sina mödrar trots att dessa avtjänar fängelsestraff 
(CRC/C/RESP/81. 2005:22). 
 
1. Casa Cuna, Buen Pastor, som är en del av ett vårdcenter för kvinnor som 

avtjänar straff. Barn upp till 1 år tas om hand här, och 2005 fanns det 22 
barn. 

2. Asociación Mano Abiertas Diurno, som ser till barn i åldrarna 1-3 år och 
som är en utvidgning av det förra centret. Syftet är att socialisera barnen i 
en annan miljö än det vuxna vårdcentret, barnen återvänder till mamman 
på kvällen och på helgerna. Här fanns 19 barn år 2005. 

3. Asociación Mano Abeiertas Residencial tar hand om barn i ett hostel, 
fram tills mamman friges eller hennes rättsliga situation är löst. Man 
uppmuntrar barnen att besöka sina mödrar, 2005 fanns här 34 barn. 

 
13.2  Adoption 
 
Ytterligare ett alternativ för barn utan familj är adoption. Det problem som de-
batterats i Costa Rica de senaste åren vad gäller adoption är förekomsten av 
privata så kallade direkta adoptioner, och adoptionslagstiftningen har inte varit 
tillräcklig då det gällt detta problem. I fallet med direkta adoptioner, är det en 
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familjedomare som bemyndigar adoptioner mellan adoptivfamiljen, mamman 
och advokaten. Det har bland annat funnits internationella adoptioner som skett 
privat via advokater och debatten aktualiserades i samband med att man 2003 
fann nio spädbarn i en oregistrerad adoptionsbyrå i en hyrd lägenhet i San José. 
Barnen, som antas vara från Guatemela togs till PANI för vård, och de sju vux-
na som arbetade på byrån arresterades misstänkta för handel med barn. Tre da-
gar senare fann man ytterligare tre barn från Guatemala i ett annat hem i San 
José. Det är okänt hur barnen kom till Costa Rica, vilka de var och under vilka 
omständigheter de lämnat Guatemala. Fallet med de tolv spädbarnen visar att 
lagstiftningen i Costa Rica behöver regleras vad gäller internationella adoptio-
ner. Ombudsmannen för invånarna i Costa Rica uttalade följande i en artikel i 
Tico Times beträffande problemet med direkta adoptioner: 
 

 An adoption is either conducted legally through the PANI, or is con-
ducted illegaly -- in which case it is ”trafficking of children,” (...) (The 
Tico Times. 2003-10-03. Tim Rogers. Adoption Debate Continues, 
Control Urged) 

 
Han menar att det är viktigt med en reglering av lagstiftningen för att skydda 
att barn från Costa Rica hamnar i olagliga sammanslutningar för handel med 
barn. För ombudsmannen är skillnaden mellan internationella adoptioner och 
handel med barn ett regelrätt rättsligt protokoll. I samma artikel framkommer 
att dåvarande barnministern Rosalia Gil dock menar att det är att gå för långt 
att kalla detta för handel med barn, hon anser istället att privata adoptioner är 
mot alla regler. Adoptionslagstiftningen är något som även Barnombudsman-
nen påpekar är viktigt att se över och han poängterar att ombudsmannamyn-
digheten och barnministern har olika åsikter om hur pass allvarlig situationen 
är (muntlig kommunikation 2003-09-30). Här finns således en intressekonflikt 
och det är då intressant att notera att Rosalia Gil också vid denna tid var före-
ståndare för PANI som i slutändan är den institution som är ansvarig för adop-
tioner. 
 
Sida betonar att då internationella konventioner övervägs skall det genomföras 
i enlighet med artikel 21 i Barnkonventionen och Haagkonventionen om inter-
nationella adoptioner (Sida 1999:54). Costa Rica har ratificerat Haagkonven-
tionen 1995 och 2001 antogs en reformering av adoptionslagstiftningen. Enligt 
denna skall adoptionsprocessen uteslutande ske inför PANI och handläggning 
av advokater tillåts inte. Men Högsta domstolen förklarade att reformen inte 
var författningsenlig, vilket innebar att advokatintressen fortfarande kunde spe-
la roll vid internationella adoptioner (Utrikesdepartementet 2004). En ändring 
av adoptionslagstiftningen nämns av en av regeringsdelegaterna vid plenar-
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sessionen i Genéve 2005 för att förhindra privata adoptioner och koppling görs 
till fallet med de tolv barnen från Guatemala: 
 

…the amended adoption legislation would help to prevent the use of adop-
tion for trafficking in children. The case involving Guatemalan children 
who had been adopted for international trafficking demonstrated the need 
of increased security in adoption procedures. (CRC/C/SR.1045. 2005:4) 

 
Det framkommer vid en senare plenar-session 2007 att de som genomfört ad-
optionerna har dömts och sitter i fängelse och Costa Rica har börjat skicka till-
baka barnen till sina familjer i Guatemala (CRC/C/SR.1201. 2007:7). 
 
Under 2000 till 2004 genomfördes 202 inhemska adoptioner, och det var en 
jämn fördelning mellan könen, 100 pojkar och 102 flickor. Barnens åldrar vari-
erade mellan 1-14 år, men de första åren var de flesta barnen under 5 år, och 
mellan åren 2002 och 2004 var de flesta mellan 1-3 år gamla. Beträffande in-
ternationella adoptioner har 88 barn adopterats till andra länder genom PANI 
under 2000 till 2004. De flesta barnen har adopterats till Spanien, därefter 
kommer USA. Ett fåtal barn har även adopterats till Nederländerna, Italien och 
Frankrike. Det var fler flickor än pojkar som adopterades, 56 flickor och 32 
pojkar, och barnen var något äldre vid adoptionen jämfört med de barn som 
genomgått inhemsk adoption (CRC/C/RESP/81. 2005:20). Nyligen har dock 
PANI beslutat att inte tillåta internationella adoptioner till medborgare i USA 
eftersom USA inte har signerat Haagkonventionen om internationella adoptio-
ner (CRC/C/SR.201. 2007:6). Under samma tidsperiod var det 30 barn som 
adopterades genom privata adoptioner, 17 flickor och 13 pojkar. De flesta har 
adopterats till USA, ett fåtal barn har adopterats till Spanien och ett till Domi-
nikanska Republiken. Ålder på barnen finns det inte uppgifter om, men i svaren 
på FN-kommitténs frågor till regeringen framgår att de flesta barnen har varit 
under 2 år. Antalet barn som adopterats genom privata adoptioner har minskat 
under perioden, 2000 var det 11 barn jämfört med 2 barn 2004 (CRC/C/RESP/ 
81. 2005:21). 
 
13.3  Sammanfattande kommentar 
 
Det finns olika former av alternativa hem och institutioner för barn och unga 
som inte har någon familj. Barnskyddsinstitutet PANI ansvarar för placeringen 
av barn och unga i alternativ vård. Exempel på alternativa lösningar är foster-
hem, hem som drivs av frivilliga organisationer, shelters och barnbyar. Det 
finns även ett antal institutioner som tar hand om barn med mödrar i fängelser, 
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för att de ska kunna vara tillsammans med sina mödrar under tiden de avtjänar 
sitt fängelsestraff. 
 
Ytterligare ett alternativ för barn och unga som inte har familj är adoption. Un-
der senare år har det förts en debatt angående adoption och adoptionslagstift-
ningen, och det har framförallt varit direkta adoptioner som debatterats. Direkta 
adoptioner sker via en advokat och behöver inte gå genom PANI. Genom di-
rekta adoptioner finns risk att barn hamnar i olagliga sammanslutningar för 
handel med barn. Reglering av adoptionslagstiftningen för att komma tillrätta 
med detta problem pågår. I Costa Rica förekommer både inhemska och interna-
tionella adoptioner, men de inhemska adoptionerna har företräde framför de 
internationella (CRC/C/SR.93.1994:2). 
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14.  BARNARBETE OCH GATUBARN 
 
Sida menar att barn som arbetar är en stor och mångskiftande grupp som är 
svår att avgränsa och definiera. Det är därmed också omöjligt att skapa en en-
hetlig reglering för hur och när barn får arbeta. De allra flesta barnen arbetar i 
den informella sektorn inom familjen eller hos släkt och bekanta med jordbruk, 
hushållsarbete och försäljning. Här finns både skadliga, farliga arbeten och så-
dant som kan vara både utvecklande och stimulerande, sådant som totalt låser 
barnen och sådant som ger stor frihet och går att kombinera med skolgång och 
lek. De viktigaste fördragen angående barnarbete är barnkonventionen och 
ILO-konventionen 138 från 1973 om minimiåldrar (Sida 1999:52-53). 
 

14.1  Barnarbete 
 
Även barnarbete anses vara ett betydande problem i Costa Rica. Vid diskussio-
nerna av den andra landsrapporten framkommer att FN-kommittén menar att 
ekonomiskt utnyttjande av barn är ett stort problemen som drabbar barn i åld-
rarna 5-17 år i Costa Rica. Kommittén välkomnar åtgärderna som vidtas för att 
eliminera barnarbete, men är bekymrad över den otillräckliga efterlevnaden av 
lagar och otillräckliga kontrollmekanismer vad beträffar barnarbete. Kommit-
tén rekommenderar Costa Rica att fortsätta bekämpa barnarbete i samarbete 
med ILO. Situationen för barn som är involverade i riskfyllt arbete, speciellt i 
den informella sektorn på landsbygden där den övervägande andelen barnarbe-
te finns, behöver speciell uppmärksamhet. Man poängterar även att barn som 
arbetar i den informella arbetsmarknaden konsekvent exkluderas från utbild-
ningssystemet och därför är det viktigt att åtgärder vidtas (CRC/C/15/Add.266. 
2005:9-10). 
 
I tabellen nedan visas barn och unga i åldern 5-17 år som arbetar i formell och 
informell sektor, inklusive hushållsarbete år 2002. 
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Typ av ar-
bete 

5-14 
år 

15-17 
år 

Pojkar Flickor Stad Lands-
bygd 

Antal % 

Arbetsgivare 0.6 0.9 1.0 0.2 0.9 0.7 861 0.8 
Själv-
anställning 

9.6 12.2 10.6 12.4 17.4 8.1 12 578 11.1

Anställd 19.5 55.9 47.5 20.5 47.8 36.6 45 588 40.2
 
Tabell 9:  Barn och unga, 5-17 år, som arbetar i formell och informell sektor 

2002 
 Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:37. 
 
Flest antal pojkar och flickor är anställda, det vill säga de arbetar för någon an-
nan. Flest är ungdomar i åldern 15-17 år, och vid en jämförelse mellan könen 
visar det sig att det är fler pojkar i den kategorin. Däremot är det några fler 
flickor som är så kallat självanställda (self-employed). De flesta utför arbete i 
städer, det är något färre i landsbygd. Sammanlagt var det 59 027 barn och 
unga i åldrarna 5-17 år som arbetade i formell eller informell sektor 2002 
(CRC/C/RESP/81. 2005:37). 
 
Om vi ser till så kallat informellt arbete (hushållsarbete) 2002 såg fördelningen 
ut på följande sätt utifrån kön och ålder. 
 
Kön och ålder Antal 
Pojkar 5-17 år 
5-9 år 
10-14 år 
15-17 år 

48 731 
6 813 

23 323 
18 595 

Flickor 5-17 år 
5-9 år 
10-14 år 
15-17 år 

127 483 
9 807 

53 548 
64 128 

 
Tabell 10: Antal pojkar och flickor i åldrarna 5-17 som arbetar i den informel-

la sektorn 2002. 
 Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:37 
 
Vad som framkommer är att det bland pojkar var flest i åldersgruppen 10-14 år 
som arbetade i informella sektorn. Bland flickorna däremot var det flest i ål-
dersgruppen 15-17 år. Antalet flickor som arbetade i den informella sektorn var 
högre i samtliga åldersgrupper jämfört med pojkarna. Totalt var det 127 483 
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flickor i åldrarna 5-17 år och 48 731 pojkar i åldrarna 5-17 år som arbetade 
inom den informella sektorn 2002. Totalt är det 176 214 barn och unga och en-
ligt PANI är det 15.8 % av barnen i dessa åldrar som arbetar utanför hemmet. 
Vad som framkommer är att barnarbete är ett problem i Costa Rica och att ar-
bete i den informella sektorn utgör en betydande roll (CRC/C/RESP/81. 
2005:37; jfr Utrikesdepartementet 2004). 
 
Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med barnarbete. Costa Rica har 
ratificerat båda ILO-konventionerna, den första 1974 och den andra 2001. 1997 
tillsattes en nationell kommitté för att bekämpa barnarbete. Kommittén har 
bland annat genomfört kampanjer för att öka medvetenheten om problemet. 
Man har även antagit en handlingsplan som är strukturerad utifrån två huvud-
sakliga inriktningar. Den första innebär eliminering av barnarbete för barn un-
der 15 år och absolut förbud av barnarbete för barn under 15, och den andra 
skydd för unga mellan 15 -18 år genom ett system av arbetsregleringar. Hand-
lingsplanen fokuserar på tre faktorer (CRC/C/125/Add.4. 2005:102-103): 
 
1. Barn under 15 år och unga mellan 15 och 18 år skall gå i skolan och avslu-

ta sina studier. 
2. Alla barn och unga som arbetar skall ha tillgång till hälsovård och försäk-

ringar. 
3. Optimala sociala- och arbetsförhållanden och möjligheter skall garanteras 

för dem som ansvarar för hushåll med barn och arbetande unga, och de 
som arbetar skall skyddas.  

 
Det finns en lag som förbjuder barn under 15 år att förvärvsarbeta, denna efter-
levs inom den formella sektorn medan efterlevnaden och kontrollmekanismer-
na dock är betydligt svagare i den informella sektorn (Utrikesdepartementet. 
2004. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2003.) 
 

14.2  Gatubarn 
 
Enligt Sida innebär livet på gatan stora risker för barnen. Där förekommer 
bristande hygien, undermålig kost och dålig miljö med många luftföroreningar 
som förstör hälsan, vilket i sin tur försämrar barnens fysiska, psykiska och in-
tellektuella utveckling. Riskerna för övergrepp och och utnyttjande är stora, 
framförallt för de barn som även sover på gatan, i parker eller liknande. Ris-
kerna för att dras in i drogmissbruk och prostitution är också stora, liksom att 
utnyttjas av äldre kriminella. Sida menar att insatser för att ge barn på gatan 
förutsättningar för att förändra sin situation måste utgå från deras verklighet 
och det är viktigt att respektera den erfarenhet de har och de val de gjort. Ofta 
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har de också hoppat av skolan och därför kan det behövas alternativa utbild-
ningsmöjligheter för dem (Sida 1999: 42-43). 
 
Enligt en rapport som utförts av PANI och Casa Alianza fanns det 1 500 barn 
som levde på gatan i Costa Rica 2003. Rapporten visar att övergivna barn lider 
av sjukdomar, drogberoende och olika former av våld (Tico Times. 2003-12-
20. New Hope for Street Kids Report Paints Grim Picture Of Abandoned Yo-
outh at Risk. Tim Rogers. www.ticotimes.net. 2004-03-18). I tabell 11 visas 
utbredning av drogberoende, försörjningssätt och förekomst av sjukdomar. 
 
Pojkar 53 % 
Flickor 47 % 
Drogberoende 
Inte drogberoende 

76 % 
24 % 

Frekvens av drogkonsumtion: 
Hela dagen 
Mer än två gånger per dag 
Två gånger per dag 
Mindre än två gånger per dag 

 
48 % 
22 % 
19 % 
11 % 

Åldrar: 
9-11 år 
12-14 år 
15-18 år 

 
11 % 
11 % 
78 % 

Hur de överlever: 
Arbete 
Sexuell exploatering 
Stöld 
Tiggeri 

 
42 % 
29 % 
18 % 
11 % 

Sjukdomar: 
Sexuellt överförbara 
Anemi 
Lungsjukdomar 
Inga sjukdomar 

 
32 % 
26 % 
21 % 
21 % 

 
Tabell 11:  Situationen för barn och unga som lever på gatan år 2003 
 Källa: Tico Times. 2003-12-20. New Hope for Street Kids Report 

Paints Grim Picture Of Abandoned Yoouth at Risk. Tim Rogers. 
www.ticotimes.net. 2004-03-18. 

 
I rapporten framkommer att det är något fler pojkar än flickor som lever på ga-
tan, 53 % pojkar och 47 % flickor. Ett stort antal av de som lever på gatan är 
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drogberoende, och flest är det i åldrarna 15-18 år. De flesta försörjer sig genom 
arbete, därefter kommer sexuell exploatering, stöld och tiggeri. Av de som le-
ver på gatan har större andelen sjukdomar såsom sexuellt överförbara sjukdo-
mar, anemi och andningssjukdomar, endast 21 % har inga sjukdomar alls. En-
ligt rapporten menar man att 76 % av barnen på gatan har någon form av famil-
jeband, vilket är en av faktorerna för att få dem tillbaka in i familjen.  
 
Costa Ricas dåvarande president Abel Pacheco ansåg problemet vara angeläget 
och i rapporten framkommer att: 
 

...his administration is just starting to realize how deep the problem is, but 
is willing to jump in with both feet: ” It is going to be a long road, but we 
are starting to walk it now. (Tico Times. 2003-12-20. New Hope for Street 
Kids Report Paints Grim Picture Of Abandoned Yoouth at Risk. Tim Ro-
gers. www.ticotimes.net. 2004-03-18) 

 
Även Barnombudsmannen tar upp problemet med att finna bra lösningar för 
gatubarnen och han säger att man arbetar mycket med detta. Han menar emel-
lertid att det finns flera olika situationer, och därför kan man inte bara samla 
barnen under begreppet gatubarn. Det finns många olika orsaker och situatio-
ner som gör att barnen befinner sig på gatan och därför måste man finna olika 
lösningar och strategier för att lösa problemet. Det finns barn som måste arbeta, 
där föräldrarna säger att de måste gå ut och tigga, men det finns också barn 
som helt och hållet lever på gatan. Den grundläggande metoden enligt Barn-
ombudsmannen är att man arbetar i team på gatan. Dessa team tar kontakt med 
barnen och visar dem olika möjligheter och lösningar. Detta system har tidigare 
funnits och det fungerade bra, men förra regeringen med Rodriguez Echeverria 
tog bort systemet (Barnombudsmannen muntlig kommunikation 2003-09-30).  
 
Enligt costaricanska regeringens svar på FN-kommitténs frågor till den tredje 
landsrapporten framkom att 3 066 gatubarn tagits om hand av PANI under 
tidsperioden 2002 till 2004 (CRC/C/RESP/81. 2005:23). Problemet togs även 
upp vid rapporteringen av den tredje landsrapporten då regeringsdelegater 
framförde att omkring 95 % av de personer som levde på gatan var drogmiss-
brukare, och därför planerade staten att öppna ett drogbehandlingshem (Press-
Release 30 maj 2005). 
 
14.3  Sammanfattande kommentar 
 
Barnarbete är ett stort problem i Costa Rica. Främst drabbas barn och unga i 
åldrarna 5-17 år, och det förekommer arbete både inom den formella och in-
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formella sektorn. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemet, 
som exempel kan nämnas ratificering av ILO-konventionerna, olika kampanjer 
samt lagstiftning. Dock verkar det finnas begränsningar i efterlevnaden av lag-
stiftningen. Ytterligare ett problem är gatubarn och uppskattningsvis finns det 1 
500 barn som lever på gatan. Ett stort antal av dessa är drogberoende. 
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15.  UTBILDNING  
 
Utbildningen har haft stor betydelse för den sociala rörligheten i Costa Rica. I 
konstitutionen fastställdes redan 1869 rätten till kostnadsfri och obligatorisk 
folkskoleundervisning. Därefter har utbildningssystemet expanderat kraftigt. 
Det är särskilt efter revolutionen 1948, då armén avskaffades, som stora sats-
ningar gjorts på utbildning. Inom ramen för det statliga systemet är den nioåri-
ga grundskolan kostnadsfri och de första sex åren är obligatoriska. 
(Utrikesdepartementet 2007. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2006). 
 
15.1  Problem inom utbildningsområdet 
 
Problem som nämns i andra och tredje landsrapporten är regionala skillnader 
vad beträffat tillgång till utbildning och elever som lämnar skolan utan att ha 
avslutat sin utbildning. Framförallt har det varit låg täckning beträffande barn i 
förskolan och elever som hoppar av högstadiet. Andra problem som nämns är 
hög andel okvalificerade lärare och att innehållet i läroplanerna inte varit an-
passade till förändringar som skett i samhället.  
 
Under 1990-talet har utbildningsfrågor varit ett prioriterat område i politiken 
och tillgången till utbildningen har förbättrats enligt andra och tredje landsrap-
porterna. Stora ansträngningar har gjorts för att utveckla utbildningsservicen 
och det formella systemet har expanderat så att det geografiskt inkluderar näs-
tan alla kommuner i landet, med syfte att täcka hela befolkningen som är i 
skolåldern. Utbildningssystemet har utökats och förstärkts, både vad gäller inf-
rastruktur och service. Men det finns fortfarande problem som man måste åt-
gärda (CRC/C/65/Add.7. 1998:10; CRC/C/125/Add.4. 2004:90).  
 
De flesta skolberättigade barnen påbörjar grundskolan men det är endast cirka 
40 procent som fortsätter till högstadiet. Antal skolår är 8,4 i genomsnitt för 
personer mellan 18-64 år och 2004 var 5,1 procent av den totala befolkningen 
analfabeter (Utrikesdepartementet 2007. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 
2006).  
 
En jämförelse mellan åren 1984 och 2000 visar att 1984 var det 43.6 procent av 
barn och ungdomar i åldersgruppen 5-19 år som gick i skolan och 2000 var det 
57,8 procent (CRC/C/125/Add.4 2004:8).  
  
Enligt den nionde folkräkningen 2000 var det 280 000 barn och unga i skolål-
dern som inte regelbundet gick i skolan, varav 213 149 var mellan 13-19 år. I 
tredje landsrapporten skriver man följande om dessa ungdomars möjligheter: 
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Young persons in this category, upon dropping out of school, have two 
options: either entering the labour market, where they will be at a disad-
vantage, owing to the fact that they have few skills and thus are easy prey 
for employers looking for cheap labour, or, alternatively, joining the 
ranks of the unemployed. (CRC/C/125/Add.4. 2004:91) 

 
I svaren till FN-kommitténs List of Issues 2005 framgår att antalet totalt in-
skrivna elever i offentliga skolor och andelen inskrivna i olika skolformer i 
stadsområden var följande 2003: 
 
System och nivå 2003 
Totalt antal inskrivna elever 1 197 755 
Total andel inskrivna i offentliga skolor 
Förskola 
Låg- och mellanstadium 
Högstadium 

90.4 
84,6 
92,8 
87,7 

Andel inskrivna i stadsområden 
Förskola 
Låg- och mellanstadium 
Högstadium 

 
62,4 
56,6 
73,3 

 
Tabell 12: Antal inskrivna elever i offentliga skolsystemet samt andel elever i 

olika skolformer 2003 
 Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:29 
 
Antal barn i förskola och olika skolformer 2003 var följande: 
 
Skolform Offentlig Privat Privatun-

derstödd 
Total 

Förskola 88 084 14 734 1 248 104 066
Låg- och mellanstadie  494 740 32 189 5 923 532 853
Högstadie- och specialise-
rad utbildning 

264 173 24 475 12 652 301 300

 
Tabell 13:  Antal barn i förskola och skola 2003 
  Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:27. 
 
Andelen barn i förskola 2003 var 84.6 % och i låg- och mellanstadiet 92.8 % 
och i högstadiet 87.7 %. På landsbygden var andelen något lägre, i förskolan 
var det 62.4 %, i låg- och mellanstadiet 56.6 % och i högstadiet 73.3 %. Unge-
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fär 90% av de barn som går i låg- och mellanstadiet avslutar sin utbildning och 
ungefär 80 % avslutar högstadiet eller specialiserad utbildning (CRC/C/RESP/ 
81. 2005:29). 
 
Det problem som blir tydligast är således andelen avhopp och repetition i hög-
stadiet jämfört med låg- och mellanstadiet. 2003 såg det ut på följande sätt: 
 
Skolformer Repetition Avhopp 
Lågstadiet 
Mellanstadiet 

9.6 
5.1 

4.3 
3.5 

Högstadiet dagtid 
Högstadiet kvällstid 
Specialiserad utbildning, dagtid 

11.7 
 

7.3 

10.7 
23.7 
6.2 

 
Tabell 14: Andelen elever som repeterar eller hoppar av sin utbildning 2003 
 Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:30. 
 
Redan vid rapporteringen av den första landsrapporten diskuterades avhoppen i 
skolan då en regeringsdelegat framhöll följande: 
 

…most school drop-outs occured between the sixth and seventh grades, 
i.e. at the point of transition from primary to secondary education. Educa-
tion was compulsory and free through the ninth grade. Dropping out of 
school occured principally in rural areas, for many peasants still believed 
that children belonged in the fields and not in the classroom. (CRC/C/SR. 
93.1994:11) 

 
Det framkom också att även om skolan var kostnadsfri kunde vissa kostnader 
finnas, vilket kunde innebära problem för barn från fattiga familjer, och att 
barnen behövdes för att hjälpa till med familjens försörjning: 
 

...although primary and secondary level schooling was free, families did 
incur some expenses, such as for clothing, books, educational materials 
and transport. That was a problem for some poor families, particularly in 
rural areas. Another problem was that as the children of the poor con-
tributed to family income, children were often tempted to drop out of 
school, particularly with the beginning of the rainy season, when agricul-
tural activity started. (CRC/C/SR.92. 1993:6) 
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Vid plenar-sessionen 2000 påpekade regeringsdelegater att man lägger stor 
tonvikt vid betydelsen av utbildning. Det anses vara startpunkten för de grund-
läggande processerna i barnets liv: 
 

Education was the starting point for all the basic processes in a child´s 
life. Schools´failure to fulfil their duties opened the way to premature en-
try into the labour market, drug abuse and sexual exploitation. 
(CRC/C/SR.595. 2000:5) 

 
Vidare påpekades att åtskilliga åtgärder har vidtagits för att förstärka utbild-
ningssystemet, och minska antalet elever som hoppar av, och för att göra ut-
bildningen mer anpassad till den förändring som skett i samhället (CRC/C/SR. 
595. 2000:5)  
 
I den andra landsrapporten framkom att fackmän inom utbildningsområdet, 
liksom föräldrar och elever, var överens om orsakerna till problemet med barn 
som hoppar av skolan. Problemen ansågs vara: 
 

…outdated curricula, so that education is no longer relevant to work and 
everyday life, prevalence of a short-term approach and an educational 
style emphasizing memory work and not creativity, and shortening of the 
school year, together with economic and social factors connected with 
family income, family break-up problems, lack of interest in study on the 
part of pupils, programmes covering too many subject, examinations test-
ing ability to memorize, lessons missed through the absence of the 
teatcher, lack of rigour and discipline in study, shortage of workshops, 
laboratories and libraries. (CRC/C/65/Add.7. 1998:12) 

 
Åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med dessa problem har varit att 
uppgradera infrastrukturen i skolan, man har gjort en översyn av läroplaner, 
utbildat lärare, gett stöd till skolor med enbart en lärare, och utvidgat skolåret 
att omfatta fler dagar än tidigare. Man har även implementerat ett datautbild-
ningsprogram och ett andra språkprogram. Antalet skolor har utökats under 
perioden 1990 till 2000 från 4 539 till 6 884. Främst är det antalet förskolor och 
högstadier som ökat (CRC/C/125/Add.4. 2004:91). 
 
Man har även vidtagit rättsliga, administrativa och ekonomiska åtgärder för att 
barn ska ha rätt till utbildning på lika villkor. 2000 antogs ett så kallat barn- 
och mödra program och universell förskola infördes 1996. En konstitutionell 
reform antogs 1996 som fasställer att utbildningsutgifterna ska motsvara 6 % 
av BNP. Så kallade öppna klassrum har införts för elever under 15 år som inte 
har avslutat mellanstadiet, och program har även införts för ungdomar mellan 
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15-18 år som inte avslutat högstadiet. Enligt tredje landsrapporten omfattar 
denna undervisning 2,6 procent av eleverna på högstadienivå (CRC/C/125/ 
Add.4.2004:92). För att ge barn och ungdomar som har sociala svårigheter 
möjlighet att gå i skolan har man även ökat antalet stipendier. 
 
Åtgärder för att komma tillrätta med könsskillnader har också genomförts. 
Bland annat har ett kontor för jämlikhet och jämställdhet inrättats på utbild-
ningsministeriet, och ministeriet för nationella kvinnoinstitutet har antagit en 
strategisk handlingsplan för att integrera principen om jämställdhet inom alla 
områden i utbildningssystemet i Costa Rica (CRC/C/125/Add.4. 2004:94). 
 
Trots dessa åtgärder framkommer i tredje landsrapporten att det kvarstår pro-
blem och man räknar upp ett antal åtgärder att fokusera på (CRC/C/125/Add.4. 
2004:95):  
 

 Utvidga tillgången till låg- och mellanstadium och förskolor genom att ge 
ökade möjligheter i landsbygd, och att uppgradera utbildningen inom des-
sa nivåer genom att introducera lämpliga läromedel och uppmuntra delta-
gande av föräldrar och vårdnadsgivare. 

 Höja kvaliteten i den grundläggande utbildningen, försöka minska avhopp 
och repetitioner, utvidga täckningen av dataundervisning och att se till att 
team med nödvändig kunskap finns tillgängliga inom alla utbildningsinsti-
tutioner. 

 Utveckla utvidgade program speciellt på landsbygden och i områden med 
familjer som lever i fattigdom. 

 Höja effektiviteten i jämställdhetsprogram för att tillförsäkra lika tillgång 
till förskola och högstadium och minska repetition och avhopp, vilket har 
en negativ påverkan på elever från familjer med låga inkomster. 

 Introducera så kallade telehögstadiumskolor på landsbygden och i områ-
den med ursprungsbefolkning, samt öka resurser för att ge möjlighet till att 
ge barn med speciella behov eller funktionshinder tillgång till utbildning. 

 Sprida den nationella planen för behandling och förebyggande av våld 
inom utbildningssystemet.  

 

15.2  Barn i behov av särskilt stöd och barn till  
 ursprungsbefolkning 
 
1996 antogs en lag om lika möjligheter för handikappade personers rätt till ut-
bildning. Utbildning är det område där situationen för handikappade barn varit 
mest ojämlik. Lagen innebär att staten garanterar alla medborgare tillgång till 
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utbildning, från förskola till universitetsnivå, oavsett handikapp. Detta gäller 
såväl kommunala som privata utbildningar. Enligt andra landsrapporten är 
denna lag av stor betydelse eftersom 10 % av befolkningen i Costa Rica lider 
av något slags handikapp, och 25 % av alla handikappade personer är barn eller 
ungdomar. PANI är den institution som är ansvarig för att garantera stöd och 
teknisk hjälp för handikappade personer så att de ska kunna vara självständiga 
och delaktiga i samhället (CRCC/65/Add.7. 1998:28.) Även läroplanen har 
ändrats för att tillgodose funktionshindrade barns behov och åtgärder har tagits 
för att integrera barn med speciella behov i vanliga skolor. Lärare har även ut-
bildats för att undervisa barn med speciella behov (CRC/C/SR.1045. 2005:5).  
 
I tredje landsrapporten nämner man även betydelsen av kvalitet i undervisning-
en för barn till ursprungsbefolkning och minoritetsgrupper. Departementet för 
utbildning av ursprungsbefolkningen arbetar med åtta kulturer och sex språk i 
22 områden och ger råd till 150 låg- och mellanstadieskolor, 35 förskolor och 
två högstadier. Dessa institutioner har 250 vanliga lärare och 80 lärare i språk 
och kultur och täcker 6 900 barn och unga. I läroplanen för skolsystemet nämns 
ursprungsbefolkningens rätt till utbildning och deras rätt till utbildning i sitt 
språk och sin kultur samt miljöutbildning. Flerspråkiga och tvåspråkiga text-
böcker har producerats. Folkräkningen 2000 visade att analfabetism bland vux-
na var högst i kantonerna La Cruz, Los Chiles, Upala, Guatuso, Talamanca och 
Parrita, och man har formulerat en handlingsplan för dessa sex kantoner 
(CRC/C/125/Add.4. 2005:93). 
 
Åtgärder har även vidtagits för att utbilda och anställa lokala lärare i områden 
med ursprungsbefolkning och områden med afro-karibier. Vidare har antalet 
högstadium ökat, speciellt i områden med ursprungsbefolkning. Barn till ur-
sprungsbefolkningen och barn i marginella områden anses vara mest sårbara 
beträffande fattigdom och har högst antal avhopp i skolorna. Barn med ekono-
miska och sociala problem erhåller bidrag för skoltransporter och för skollun-
cher, och en del skolmatsalar var helt understödda av staten (CRC/C/SR.1045. 
2005:5). 
 

15.3  Rätten till elevinflytande och delaktighet 
 
Beträffande barns och ungas rätt till delaktighet i skolan framkommer att det 
finns begränsningar. Vid andra plenar-sessionen svarade en regeringsdelegat 
följande: 
 

…the participation of student representative organizations in decisions-
making was limited; the impact of such organizations was more of a pro-
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gressive than an immediate nature. An eight-level participation scale de-
veloped in the United States graded participation as ranging from purely 
decorative function through full participation in decision-making: Costa 
Rican student representative organizations were still at the first level, the 
aim being to promote civic awareness. (CRC/C/SR.595. 2000:7) 

 

15.4  Utbildning om mänskliga rättigheter och värdegrund 
 
PANI har samarbetat med utbildningsministeriet för att i läroplanen införliva 
skyldigheten att utbilda om mänskliga rättigheter. Detta innebär att lärarna 
måste diskutera ämnet med barn och unga. Samtidigt har konferenser, work-
shops och seminarier om barnkonventionen hållits för lärare, personal inom 
rättsväsendet och polisen i avsikt att de ska införliva denna kunskap i sitt arbete 
med barn och unga (CRC/C/65/Add.7. 1998:8). Undervisning om mänskliga 
rättigheter är inkluderat i arbetsplanerna i alla Costa Ricas 20 skoldistrikt och i 
alla grundskolor. Utbildning i mänskliga rättigheter har även funnits med i det 
så kallade Nationella värdegrundsprogrammet. Programmet är ett initiativ för 
att erbjuda träning för alla lärare i landet i värdegrunden. Även TV och radio-
meddelanden har hjälpt värdegrundsprogrammet att nå ut i hela landet (CRC/C/ 
125/Add.4.2004:34). 
 
I det existerande utbildningssystemet finns det ca 30 institutioner som förbere-
der lärare för förskollärarutbildning, något mindre för grundskolan och om-
kring 8 utbildningscentra som erbjuder specialutbildning, med betoning på oli-
ka områden. Utbildning i mänskliga rättigheter är en del av kursinnehållet i 
samtliga dessa utbildningar. Enligt den tredje landsrapporten är några institu-
tioner speciellt värda att nämna vad gäller detta (CRC/C/125/Add.4.2004:34-
43). 
 
•  Lärarutbildningen vid Universitetet i Costa Rica 
•  Nationella Universitetet 
•  Distansuniversitetet 
•  Juridiska fakulteten vid Universitetet i Costa Rica 
•  Fredsuniversitetet 
•  Juridiska skolan 
•  Nationella polisakademien 
•  Den nationella Polisskolan 
 
För att öka kunskapen om barnkonventionens innehåll och vad det innebär för 
olika verksamheter att implementera den har PANI också inbjudit landets of-
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fentliga och privata universitet att utveckla arbetsplaner för bland annat forsk-
ning, undervisning och läroplaner (CRC/C/125/Add.4. 2004:27).  
 
15.5  Sammanfattande kommentar 
 
Utbildning har haft stor betydelse i Costa Rica. Problem har dock uppstått i 
form av regionala skillnader i tillgång till utbildning och elever som inte slutför 
sin skolutbildning av olika orsaker. De flesta skolberättigade barnen börjar i 
grundskolan, men det är ett stort antal som inte påbörjar högstadiet. Orsakerna 
till detta anges vara omoderna läroplaner, vilket i sin tur innebär att utbildning-
en inte är anpassad till arbetslivet eller vardagslivet. Även lärstilen är omodern, 
och sker i form av memorisering istället för kreativitet. Ekonomiska och socia-
la faktorer spelar också roll, barn i familjer med låg inkomst tvingas till att ar-
beta för familjens försörjning och likaså skilsmässor innebär större avhopp i 
skolan. Sänkningen av standarden i den statliga utbildningen har även inneburit 
att det utvecklats privata skolor. Beträffande elevernas rätt till delaktighet och 
inflytande i skolan är den begränsad. Vissa grupper av barn och unga har lägre 
tillgång till utbildning än andra, det gäller framförallt barn i behov av särskilt 
stöd, barn till ursprungsbefolkningen samt minoritetsbarn. 
 
En rad olika åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen. Som 
exempel kan nämnas uppgradering av infrastrukturen i skolan, översyn av lä-
roplanerna, utbildning av lärare. Även antalet skolor har utökats. Vidare har 
åtgärder vidtagits genom lagstiftning och ekonomiska och administrativa åt-
gärder för att barn och unga skall få rätt till utbildning på lika villkor. Köns-
skillnader är också något som uppmärksammats och som man vidtagit åtgärder 
för att komma tillrätta med. 
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16.  HÄLSOVÅRD OCH PROBLEM MED TON-
ÅRSGRAVIDITETER 

 
Traditionellt har en av Costa Ricas prioriteringar varit att förstärka och utveck-
la landets nationella hälsosystem. Detta har bland annat märkts genom åtgärder 
för att etablera ett enda integrerat hälsosystem. 1990-talet representerade ett 
viktigt steg i fastställandet av universell hälsovård för befolkningen och ett för-
säkringsprogram under det så kallade sjuk- och moderskapssystemet startade 
(CRC/C/65/Add.7.1998:12). 
 
16.1  Hälsovårdsprogram 
 
Costa Ricas hälsovårdsmodell karakteriseras av förstärkning av primärvården 
med program för personer av båda könen och i alla åldersgrupper. Man har 
även inrättat ett omfattande vårdprogram för barn upp till 9 år, samt för ung-
domar mellan 10 till 19 år. 2004 fanns 812 så kallade hälsovårdsteam som till-
godosåg 87,7 % av befolkningen. För urbefolkningen i reservaten är dock till-
gången till hälsovård fortsatt begränsad (CRC/C/125/Add.4. 2004:77-78; Utri-
kesdepartementet 2007. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2006:5). 
 
Det har dock skett en minskning av andelen ekonomiskt aktiva i befolkningen 
som täcks av den allmänna hälsoförsäkringen, en minskning från 67 % 1990 
till 53 % 2004, detta bland annat beroende på eftersläpningar i inbetalning av 
premier från stat och arbetsgivare (Utrikesdepartementet 2007. Mänskliga rät-
tigheter i Costa Rica 2006:5). 
 
Det finns regionala skillnader i tillgång till hälsoservice, såväl som i vacciner-
ingstäckning och spädbarnsdödlighetsförhållande. Som tidigare nämnts var 
spädbarnsdödligheten 2002 i Talamanca i provinsen Limón 18.5 per tusen le-
vande födda (UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:314-316). För att 
komma tillrätta med skillnaderna i tillgång på hälsovård i utsatta områden har 
åtgärder vidtagits i form av kampanjer i syfte att göra både förebyggande och 
kurerande hälsoservice universellt tillgängliga. Detta är fallet med förloss-
ningsvård där en hög andel av mödrar numera föder sina barn på sjukhus. Inom 
förlossningsvården har man dock problem med högt antal tonårsmödrar (CRC/ 
C/65/Add.7.1998:13). 
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16.2  Tonårsgraviditeter 
 
I Costa Rica förekommer ett relativt stort antal tonårsgraviditeter. I tabellen 
nedan visas antalet tonårsgraviditeter under åren 2001-2003. 
 
År 2001 2002 2003 
Tonårsgraviditeter 15 461 14 454 14 835 
Under 15 år 601 473 479 
15 – 19 år 14 860 13 981 14 356 
 
Tabell 15:Antalet tonårsgraviditeter 2001-2003 fördelat på åldersgrupp. 
 Källa: CRC/C/RESP/81. 2005:31 
 
Ser man till fördelningen i de sju provinserna framgår att de provinser där det 
förekommer flest tonårsfödslar är San José, Alajuela och Limón. I tabellen 
nedan visas antalet tonårsfödslar i de sju provinserna år 2002 fördelat på olika 
åldersgrupper. 
 
 
Provins  Mödrar yngre 

än 12 år 
Mödrar mellan 

12 och 14 år 
Mödrar mellan 

15 och 17 år 
San José 3 123 1869 
Alajuela 1 77 1157 
Cartago 0 28 565 
Heredia 0 21 416 
Guanacaste 0 38 533 
Puntarenas 1 71 820 
Limón 0 110 991 
Totalt 5 468 6351 
 
Tabell 16: Antalet tonårsfödslar 2002 fördelat på åldersgrupp och de olika 

provinserna. 
 Källa: UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2003:45. 
 
I andra landsrapporten framkommer att denna situation är oroande eftersom 
den utgör en risk för utvecklingen och livskvalitén för både mor och barn. Det 
är en av de faktorer som man under en rad av år funnit varit av vikt beträffande 
dödlighet bland unga flickor och spädbarn (jfr CRC/C/65/Add.7.1998:13.) 
 
Även om antalet tonårsgraviditeter har minskat något anser den costaricanska 
regeringen att det är ett allvarligt problem som kräver vidare insatser. Man har 
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tillsatt en kommitté för att studera individuella fall av tonårsgraviditeter och 
specialiserade hälsovårdscenters på sjukhus erbjuder mödra- och barnavård för 
tonåringar (CRC/C/SR.1045. 2005:7).  
 

 … the situation of teenage mothers was of concern to society as a whole. 
In Costa Rica´s two largest hospitals, a separate maternity ward provided 
specialized care for teenage mothers. Allowances were provided to help 
teenage mothers to continue their education. (CRC/C/SR.1045. 2005:8) 

 
Man har även lanserat ett projekt för att återintegrera tonårsmödrar i utbild-
ningssystemet.  
 
Problem beträffande åtgärder för att komma tillrätta med tonårsgraviditeter an-
ges bland annat vara kulturella orsaker, en del personal inom hälsovården är 
inte villiga att erbjuda preventivmedel. 
 

….for cultural reasons, some health workers were not willing to dispense 
contraceptives. Efforts were being made to raise awareness of the impor-
tance of contraceptives in preventing teenage pregnancies. (CRC/C/SR. 
1045. 2005:8) 

 
Insatser som gjorts tidigare har bland annat varit att utforma två program för 
ungdomar i allmänhet och för tonårsmödrar där man fokuserat på utbildning 
och gruppterapi för att höja flickornas själförtroende samt även belysa sexual-
undervisning (CRC/C/SR.595. 2000:6).  
 
De båda programmen har varit en grundsten i nationell sexualundervisningspo-
licy och i vård för unga mödrar. Dessa åtgärder kritiserades dock av några av 
Costa Ricas mer konservativa ledare inom den katolska kyrkan, vilket fick till 
följd att regeringen ingick förhandling med den katolska kyrkan. Resultatet 
blev dock att kyrkan producerade sin egen guidebok i ämnet (CRC/C/125/ 
Add.4.2004:83-84). 2001 antogs en policy för utbildning i sexualkunskap som 
skulle användas av utbildningsministeriet men även den kritiserades: 
 

In April 2001, the Superior Council on Education approved a ”policy for 
education on the expression of human sexuality”, which subsequently was 
officially adopted for use by the Ministry of Public Education. However, 
the policy has been strongly criticized on the grounds that it is lacking in 
any overarching vision of rights or gender equity, and some of the numer-
ous professionals who were consulted during its preparation have com-
plained that it does not live up to their expectations. (CRC/C/125/Add.4. 
2004:84) 
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Ytterligare ett utslag av religionens dominerande roll är förbudet mot abort. 
Det är endast så kallad terapeutisk abort som är tillåten, det vill säga om fostret 
är gravt missbildat eller graviditeten innebär fara för moderns liv. Vid rap-
porteringen av Costa Ricas första landsrapport framkom följande: 
 

Costa Rican legislation prohibited abortions, but they were performed 
when the mother´s life was at risk. (CRC/C/SR 93. 1994:7) 

 
Frågan debatterades även 2000 vid rapporteringen av andra landsrapporten och 
här påpekas att abortföbudet gäller från och med befruktningen. Abortförbudet 
innebär att illegala aborter är vanliga i Costa Rica (CRC/C/SR.596. 2000:5; 
Utrikesdepartementet 2007:7. Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2006).  
 
16.3  Sammanfattande kommentar 
 
Det finns även regionala skillnader i tillgång till hälsovård och åtgärder har 
vidtagits för att göra förebyggande vård och hälsoservice tillgängligt för alla. 
Ytterligare ett problem med anknytning till hälsovård är att det förekommer ett 
relativt stort antal tonårsgraviditeter. Orsakerna till detta anges delvis vara kul-
turella. Här spelar den katolska religionen roll, ungdomarna erbjuds inte alltid 
preventivmedel och sexualundervisningen i skolan är begränsad och det är för-
bjudet med abort. Åtgärder har vidtagits för att minska tonårsgraviditeter och 
för att öka sexualundervisningen i skolan samt att stödja tonårsmödrar och för-
söka få dem att fortsätta sin utbildning. 
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17.  BARNFATTIGDOM  
 
Fattigdom har identifierats som ett av de största problemen i Costa Rica. Anta-
let fattiga hushåll var 21,7 procent 2004 och antalet extremt fattiga hushåll 5,6 
procent, och ytterligare 12,5 procent av alla hushåll anses ligga i riskzonen för 
att hamna i fattigdom. Antalet fattiga har ökat något sedan 2003 då antalet fat-
tiga hushåll var 18,5 procent och antalet extremt fattiga hushåll 5,1 procent. 
Den ökande fattigdomen beror bland annat på ökad arbetslöshet och att en stör-
re del av landets produktion sker i ekonomiska frizoner och på så sätt inte bi-
drar till statens inkomster (Utrikesdepartementet 2007:6. Mänskliga rättigheter 
i Costa Rica 2006). 
 
17.1  Barn som lever i fattigdom 
 
Enligt tredje landsrapporten har problemet med fattigdom legat på samma nivå 
sedan 1994 med omkring 20 procent fattiga hushåll. I familjer som lever i ex-
trem fattigdom var 37 procent ensamstående mödrar. Statistik visar att den 
största ökningen av fattigdom har skett bland barn och unga under 18 år. Enligt 
en rapport från UNICEF och Universidad de Costa Rica var det 356 333 barn 
och unga som levde i fattigdom, inkluderande 236 173 som levde i familjer 
som inte kunde få sina grundläggande behov tillgodosedda och 120 160 som 
levde i extrem fattigdom (UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2002:273-
274; Se även CRC/C/125/Add.4. 2004:10).  
 
Hushåll, i en situation av extrem fattigdom, definieras som de familjer som inte 
har tillräcklig inkomst för att täcka sina behov av mat och hushåll som inte kan 
tillgodose grundläggande behov definieras som hushåll som har tillräcklig in-
komst för mat men inte för sina andra behov. Tabell 17 visar fördelningen av 
antal barn som inte lever i fattigdom, respektive barn som lever i fattigdom och 
extrem fattigdom 2000. 
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Åldrar 2000 
Antal inte fattiga barn 
Under 6 år 
6-9 år 
10-12 år 
13-14 år 
15-17 år 

837 510 
248 971 
186 852 
150 507 
97 153 
154 027 

Antal barn som inte får sina 
grundläggande behov tillgodo-
sedda 
Under 6 år 
6-9 år 
10-12 år 
13-14 år 
15-17 år 

236 173 
 

71 895 
58 592 
44 855 
28 883 
31 948 

Antal barn i extrem fattigdom 
Under 6 år 
6-9 år 
10-12 år 
13-14 år 
15-17 år 

120 160 
34 131 
31 362 
23 314 
14 095 
17 258 

 
Tabell 17: Antal barn som inte lever i fattigdom och barn som lever i fattigdom 

respektive extrem fattigdom 2000 
 Källa: UNICEF & Universidad de Costa Rica. 2002:273-274. 
 
Detta innebär att trots de åtgärder som vidtagits under åren behövs mer effekti-
va åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Bland de åtgärder som vid-
tagits kan nämnas att institutioner har etablerats och många program har im-
plementerats för att bekämpa fattigdomen. De områden man fokuserat på är 
bland annat de mest synliga såsom näring, hälsa, utbildning, och boende. Det 
var av denna anledning som ”the Joint Social Assistance Institute” etablerades i 
mitten av 1970-talet, med syfte att utrota fattigdom i landet. Tre år senare eta-
blerades ”the Family Allowances Act ” och man satte upp ”the Social Deve-
lopment and Family Allowances Fund (FODESAF) i syfte att finansiera pro-
gram för att höja familjers levnadsstandard (CRC/C/65/Add.7. 1998:16). 
 
I andra landsrapporten framkommer att under 1970-talet var det en betydande 
minskning i antalet fattiga. Men 10 år senare, som ett resultat av akuta struktu-
rella kriser i utvecklandet av modeller för att komma åt problemet, befann sig 
Costa Rica med ett fenomen av utarmning vilket hotade den sociala utveck-
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lingen som man haft tills dess. Nivån av öppen arbetslöshet i fattiga hushåll är 
viktigt i detta sammanhang. ”Unemployment of the head of the household, 
combined with the uncertain working conditions poor people have to face, sub-
stantially increases the household´s social vulnerability” (CRC/C/65/Add.7. 
1998:16).  
 
Vidare menar man att bland fattiga hushåll är familjeöverhuvudet vanligast en 
kvinna, en situation som märks mer i marginaliserade stadsområden. Tillsam-
mans med kvinnor lider barnen mer av fattigdom, ett fenomen som överförs 
från en generation till den andra genom en ond cirkel av undernäring, utbild-
nings- och hälsoproblem, förtidiga avhopp i utbildningssystemet och tidigt in-
träde på arbetsmarknaden. Minderårigas inträde på arbetsmarknaden sker spe-
ciellt vid två tidpunkter, dels vid 10-årsåldern när de har avslutat den första de-
len av grundläggande utbildning och dels i 13-årsåldern när de lämnar mellan-
stadiet. I andra landsrapporten framkommer att: 
 

In terms of policy implications, it is obvious that a strategy seeking to 
eradicate poverty and not just mitigate its effects ought to give priority 
treatment to the mother-and-child unit through all-round support guaran-
teeing their protection, promoting their participation and acess on equal 
terms in areas such as health, nutrition and education, all these being ba-
sic elements in a society which appreciates respect for human rights and 
the rights of the child. (CRC/C/65/Add.7. 1998:17) 

 
17.2  Åtgärder mot fattigdom  
 
Costa Rica har antagit en National Anti-Poverty Plan och är en av de viktigaste 
faktorerna inom det sociala området, och en av dess komponenter är program-
met för barn och ungdomar. Detta program har till syfte att utveckla levnads-
förhållandena för barn och unga i fattiga kommuner, och ge dem lika möjlighe-
ter avseende tillgång till hälsovård och utbildning. Programmet för barn och 
ungdomar inkluderar också etablerandet och förstärkning av barnomsorg, stöd 
för statliga daghem, drivandet av kommunala hem och betalning av månatligt 
matstöd till varje sådant hem. Det täcker också stipendier för studenter, förstär-
ker skolmåltidssystemet, stödjer studenter med begränsade möjligheter till 
grundläggande utrustning i skolan (CRC/C/65/Add.7. 1998:17). 
 
17.3  Sammanfattande kommentar 
 
Ett av de största problemen i Costa Rica är fattigdom, 2004 var det ungefär 20 
% av hushållen som levde i fattigdom, och 5,6 % i extrem fattigdom. Den 
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största ökningen har skett bland barn och unga. Bland de fattiga hushållen är 
familjeöverhuvudet vanligast en kvinna. Fattigdomssituationen har inneburit att 
en hög procent av barn och unga har tvingats hoppa av skolan i förtid för att 
börja arbeta. Åtgärderna som vidtagits för att komma tillrätta med fattigdomen 
har bland annat varit att anta en nationell anti-fattigdomsplan som innebär att 
barn och unga i fattiga hushåll skall få tillgång till hälsovård och utbildning. 
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18. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH  
 DISKUSSION 

 
Syftet med denna rapport har varit att studera barns och ungas rättigheter i Cos-
ta Rica för att få en uppfattning om deras levnadsvillkor och identifiera pro-
blemområden, vilket har gjorts genom att undersöka implementering av FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Syftet har även varit att utifrån barndomsso-
ciologiska teorier och den moderna barnrättsrörelsen analysera synen på barn 
och barndom. De centrala frågeställningarna har varit att se hur den policyska-
pande strukturen på barnområdet ser ut och vilken effekt den har på implemen-
teringsförmågan rörande barns och ungas rättigheter, och se vilka specifika 
problemområden som finns avseende barns och ungas rättigheter, samt vilken 
syn det finns beträffande barn och barndom. 
 

18.1  Policyskapande struktur och implementeringsförmåga 
 
Det finns ett antal brister i implementeringsförmågan både på nationell och lo-
kal nivå som går att härleda till den policyskapande strukturen i Costa Rica, 
vilket medfört att implementeringen av barnkonventionen försvagats. Med ut-
gångspunkt i Barn- och ungdomsbalken från 1998 och FN:s konvention om 
barnets rättigheter har ett nationellt system för skydd av barn och ungdomar 
etablerats för att samordna utformandet och implementeringen av barns rättig-
heter. På den nationella nivån finns även det nationella barnskyddsinstitutet 
PANI och det nationella rådet för barn och ungdomar och barnombudsmannen 
som är en speciell avdelning inom ombudsmannaämbetet för invånarna i Costa 
Rica. De svagheter som återfinns på den nationella nivån är bland annat brist 
på samordning mellan de olika enheterna samt otydligt arbetssätt och oklarhe-
ter vad gäller ansvarsfördelning. Det har även funnits brister vad gäller perso-
nalens kompetens och finansiella resurser. På den lokala nivån består barn-
skyddssystemet av nämnder för skydd av barn och ungdomar, de så kallade 
Råden för skydd av barn och ungdomar samt Vårdnadskommittéer. Även här 
finns det brist på samordning och koordinering mellan enheterna samt bristan-
de personella och ekonomiska resurser.  
 
Jerre (2005) menar att det är viktigt att skilja på olika faser i den policyskapan-
de processen, dels formationsfasen och dels implementeringsfasen, även om 
dessa i praktiken ofta går ihop. Hon påpekar även vikten av en inkluderande 
formationsfas. För Costa Ricas del verkar man främst befinna sig i formations-
fasen med policyformulering och beslutsfattande på nationell nivå, medan för-
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verkligandet av de politiska besluten i praktiken ännu inte fått så stort genom-
slag.  
 
Med utgångspunkt i Jerres två idealtyper, den isolerade staten respektive den 
inbäddade staten går Costa Rica att placera in i modellen för den inbäddade 
staten. I denna idealtyp är den offentliga auktoriteten vertikalt och horisontellt 
decentraliserad, vilket antas underlätta för specialisering och experter att med-
verka i policyskapandet och flexibelt utbyte mellan olika aktörer. Policyska-
pandet är inkluderande och här finns beroende mellan såväl privata som offent-
liga aktörer för effektivt policyskapande. Den inbäddade strukturen förlitar sig 
på existensen av institutioner på meso-nivå, såsom paraplyorganisationer av 
olika intressegrupper, professionella sammanslutningar, lokala aktörer och po-
litiska partier. För att strukturen ska fungera effektivt behövs samarbete, koor-
dinering och mobilisering av resurser. Beslutsfattande sker genom samarbete. 
För att den decentraliserade strukturen ska vara effektiv krävs samarbetsformer 
och interaktion i ett system av ömsesidiga beroendeförhållanden och väletable-
rade horisontella kanaler för interaktion. Jerre (2005) fokuserar på tre aspekter i 
den policyskapande strukturen, hur offentlig auktoritet fördelas, relationen mel-
lan stat och samhälle samt former av styrning och samordning och vilka styr-
medel som används. I tabellen nedan sammanställs hur dessa faktorer ser ut i 
den policyskapande strukturen i Costa Rica. 
 
Vertikal distribution av auktoritet Decentraliserad 
Horisontell distribution av auktoritet Spridd/decentraliserad 
Relation mellan stat och samhälle Inkluderande 
Former av interaktion Samarbete och koordinering 
Typer av styrmedel Reglerande, finansiella, informativa 
 
Tabell 18: Policyskapande struktur i Costa Rica  
 
Den offentliga auktoriteten fördelas i Costa Rica både på nationell och lokal 
nivå såsom beskrivits ovan i det policyskapande systemet. Utförarna i det poli-
cyskapande systemet befinner sig på olika samhällsnivåer, nationellt och lokalt. 
Beträffande relationer mellan olika statliga nivåer kan de sägas vara vertikalt 
decentraliserat och horisontellt spritt, och relationen mellan stat och samhälle 
utgörs av ett inkluderande system. Tanken är att former för interaktion skall 
bygga på samarbete och koordinering. Olika typer av styrmedel används; regle-
rande, finansiella respektive informativa. Som exempel på reglerande styrme-
del kan nämnas att 32 lagar som har anknytning till barns och ungdomars rät-
tigheter har instiftats under perioden 1997-2002. Syftet med dessa lagar har 
varit att anpassa lagstiftningen i Costa Rica till att bli ett allomfattande skydd 
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för barn och ungdomar (CRC/C/125/Add.4. 2004:18). Beträffande lagstiftning 
som styrmedel konstateras i tredje landsrapporten att trots den betoning man 
haft på att instifta lagar så har det sina begränsningar: 

  
 .../it has become apparent that that reform has its limitations, in the sense 
that legislative change is not sufficient in itself: it must be accompanied 
by institutional change, changes in attitude, and a focus on human devel-
opment in national planning, which in turn must be backed by the alloca-
tion of adequate resources if it is to be effective. (CRC/C/125/Add.4. 
2004:11)  

 
Detta är även något som Giddens (1991) tar upp i sitt resonemang om livspoli-
tik, vars främsta instrument är verktyg som kvalificerar till individens val. Men 
då krävs det livsformer och förutsättningar för att realisera detta. 
 
Även informativa styrmedel har använts i form av informationskampanjer och 
utbildningsinsatser. De styrmedel som det tycks finnas mest brister i är de eko-
nomiska. Den ekonomiska situationen i Costa Rica har inneburit nedskärningar 
på en rad områden som medfört negativa konsekvenser för implementeringen 
av barns rättigheter. Angående otillräckliga finansiella resurser sägs följande i 
tredje landsrapporten: 

 
.../the State is facing financial problems which are adversely affecting 
the National Children´s Trust just at a time when problems of unknown 
scope and depht are emerging, such as the sexual exploitation of chil-
dren and vagrant young people. Under these conditions, the new Gov-
ernment is confronted with the task of devising a budget that will en-
able it to overcome the present limitations and bring the country into 
line with binding principles derived from the Convention on the Rights 
of the Child and the Children and Adolescents Code and the new legal 
framework in which those principles apply. PANI´s efforts to recover 
the resources to which it is legally entitled deserve nation-wide sup-
port. (CRC/C/125/Add.4. 2004: 49) 

 
Jerre (2005) menar även att det är viktigt att ta frågan om uppgiftsberoende i 
beaktande. Problem som kan uppstå är när många organisationer är inblandade 
och utförare som har resurser exkluderas från den policyskapande processen. 
Ytterligare problem är om de medverkandes resurser inte värdesätts eller att 
interaktionen och samarbetet inte är effektivt, eller att relationerna inte är väl-
etablerade. Ytterligare en aspekt av vikt för implementeringsförmågan är gra-
den av institutionell osäkerhet. I nedanstående tabell visas den policyskapande 
strukturens effekt på implementeringsförmågan. 
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Grad av kongruens mellan 
policyskapande struktur och 
uppgiftsberoende. 

Högt uppgiftsberoende då många organisationer 
är inblandade. 

Grad av institutionell   osä-
kerhet 

Visar delvis hög institutionell osäkerhet. Viss 
osäkerhet mellan CNN, PANI, CT. Överlappan-
de ansvar och vaga gränser. 

Implementeringskapacitet Försvagad. Finns ett antal brister beträffande 
styrning och samordning. 

 
Tabell 19: Policyskapande strukturens effekt på implementeringsförmågan av 

barns rättigheter i Costa Rica 
 
I den policyskapande strukturen i Costa Rica är uppgiftsberoendet högt. Det är 
många organisationer inblandade i implementeringen av barns rättigheter och 
detta försvåras exempelvis av att aktörer finns men deras resurser inte tas till-
vara eller inte värdesätts, såsom i Råden för skydd av barn och ungdomar där 
en del av arbetet bland annat görs på frivillig basis, och där en del representan-
ter inte får tid och resurser för att medverka. Systemet visar även på institutio-
nell osäkerhet, som exempel kan nämnas oklarheter i ansvarsfördelning vad 
beträffar PANI och Nationella rådet för barn och ungdomar och även de regio-
nala enheterna. PANI:s organisationsstruktur har inte varit anpassad till den 
nya lagstiftningen, och lösningen på problemet har ansetts vara en reforme-
ringsprocess för att bland annat omdefiniera PANI:s uppdrag, vision och stra-
tegiska mål.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det tycks finnas en politisk vilja att 
implementera konventionen, men det finns brister i systemet vad gäller styr-
ning och samordning samt resurser, såväl mänskliga som finansiella, vilket 
medför att implementeringen resulterar i ”öar av effektivitet”, för att låna Jerres 
formulering. Man har haft ett centraliserat ledningsfokus med brist på samord-
ning och samarbete i ett decentraliserat system, eller uttryckt på annat sätt le-
darskapet har mer påmint om det som återfinns i Jerres andra idealtyp, den iso-
lerade staten, medan den policyskapande strukturen organiserats enligt den in-
bäddade statens. Kanske är det så att implementeringen av barnkonventionen 
förutsätter en minskning av det centrala ledarskapet, det vill säga en delegering 
för att bättre passa den decentraliserade strukturen?  
 
Jerres idelatyp den inbäddade staten kan även jämföras med vad Giddens 
(1999) kallar för politik för positiv välfärd, en politik som bygger på samarbete 
mellan stat, företag, institutioner, frivilliga organisationer och lokalsamhälle. I 
denna politik ska staten uppträda som en social investerare, som initierar pro-
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cesser med stor handlingsfrihet för de inblandade. I den policyskapande struk-
turen i Costa Rica finns visionen om samarbete mellan de ovan nämnda aktö-
rerna men handlingsfriheten för de inblandade tycks vara begränsad. 
 
Om vi återkopplar till Lundquists (1987) teori om implementeringsstyrning och 
styrrelationer, kan vi se att styrningen av implementeringen av barnkonventio-
nen i Costa Rica omfattar ett antal styrrelationer och en styrkedja innefattande 
flera nivåer, regering, central administration, regional administration, lokala 
politiker, lokal administration, frivilliga organisationer, professionella som ar-
betar med barn samt barn och föräldrar. Lundquist menar att flera problem kan 
uppstå i en sådan styrkedja och han nämner bland annat att kopplingarna kan 
vara många och att avvikelser kan uppstå i dessa kopplingar. Exempel på detta 
kan vara det som nämnts ovan med högt uppgiftsberoende och överlappande 
ansvar och vaga gränser och brister i styrning, samordning, information och 
kommunikation. Samtliga former av styrning som Lundquist nämner, sam-
hällsstyrning, byråkratistyrning och organisationsstyrning, förekommer och 
samhällsstyrning genom privata aktörer likaså.  
 
Lundquist menar att det behövs en aktör-struktur-modell för att kunna studera 
implementering. Aktörsperspektivet fokuserar på aktörer och deras förmågor 
och beteenden, medan strukturperspektivet mer ser till samhälleliga strukturer. 
Aktörer och strukturer är enligt Lundquist delar i en interaktiv process, och vi 
är både subjekt och objekt i relation till strukturer. För att fånga de strukturella 
effekterna använder Lundquist begreppen förstå, kunna och vilja (se även San-
nerstedt 1997). Förståelse handlar om att uppfatta sig själv och sin omgivning 
mer eller mindre korrekt och fullständigt. Den brist på samordning, koordine-
ring, information och kommunikation som förekommit i den policyskapande 
strukturen i Costa Rica har inneburit att aktörer på olika nivåer inte haft möj-
ligheter att förstå sina uppgifter. Deras kunnande har även begränsats på grund 
av att de haft svårigheter att fatta beslut och forma sin omgivning. Dessutom 
kan det även ha funnits brister i viljan, då man inte sett sammanhang och me-
ning med sin uppgift. Samtliga dessa aspekter utgör implementeringshinder. 
Dessutom har brister i personella och ekonomiska resurser begränsat möjlighe-
terna att uppnå vissa resultat. Omgivande strukturer har begränsat aktörernas 
handlingsförmåga, man har inte kunnat utföra handlingar som överensstämmer 
med den policy som tagits avseende implementeringen av barnkonventionen.  
 
Lundquist påpekar att ett sätt att påverka aktörens ”kan” är att ge kunskaper om 
strukturerna och en förändring av aktörens kunskap kan sedan förändra förstå-
else och vilja. Han betonar emellertid att tid är en viktig aspekt i denna process 
i synnerhet om aktören måste socialiseras för att förstå informationen korrekt 
och situationer av snabb förändring är speciellt komplicerade (Lundquist 
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1987). Även Therborn (1991) menar att försök att styra individers identifika-
tioner, kunskaper och värderingar kräver tid, och är betydligt svårare att styra 
än fördelning av exempelvis materiella resurser.  
 

18.2  Specifika problemområden avseende barns och ungas 
rättigheter 

 
Flertalet av de problemområden som kan urskiljas avseende barns och ungas 
rättigheter går att härleda till ekonomiska nedskärningar och ekonomiska pro-
blem. Färre resurser för sociala välfärdsprogram och sociala nedskärningar 
inom den sociala sektorn har medfört att den grundläggande välfärden har för-
sämrats, och speciellt då för de mest sårbara grupperna (CRC/C/15/Add.11. 
1993:2). 
 
De specifika problemområden som går att urskilja vid en genomgång av FN-
dokumentationen från 1993 till 2005 är bland annat, sexuella övergrepp på barn 
och kommersiell sexuell exploatering, problem med privata adoptioner och risk 
för handel med barn, barnarbete inom informell och formell sektor och barn 
som försörjer sig på gatan, avhopp från skolan, regionala skillnader i tillgång 
till hälsovård och ett stort antal tonårsgraviditeter och barn som lever i fattig-
dom. Samtliga områden är viktiga signaler på otillräckliga resurser och 
bristande respekt för barns och ungas rättigheter. Vad som är utmärkande är 
även att dessa områden kontinuerligt nämns i det textmaterial jag tagit del av, 
vilket kan tolkas som att några större förändringar i dessa barns faktiska livs-
villkor och livssituation inte tycks ha skett under den aktuella tidsperioden. 
 
De åtgärder som främst vidtagits för att komma tillrätta med dessa problemom-
råden har varit lagstiftning och informationskampanjer, vilka dock haft en be-
gränsad effekt. Giddens (1984) tar i sin struktureringsteori upp att strukturer 
relateras bland annat till regler för social handling, och han skiljer mellan två 
typer av regler, informella och formella. Lagar är formella regler och har mind-
re inflytande, det är istället de informella reglerna som har störst inflytande på 
våra sociala handlingar. Så länge regler för barns och ungas rättigheter inte på-
verkar deras vardagssituationer får de inte genomslagskraft, vilket blir tydligt 
vid studiet av de ovan nämnda problemområdena. Här kan vi även återknyta 
till Lundquist begrepp förstå, vilja och kunna.  
 
Vidare menar Giddens (1984) att vardagslivet i stor utsträckning är rutiniserat 
och förutsägbart och genom rutiner skapas ontologisk trygghet. Vad de barn 
och unga som inte har familj eller som blir utsatta på ett eller annat sätt saknar 
är just rutiner och ontologisk trygghet och man kan säga att deras vardag snara-
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re består av kritiska situationer. De har även brist på resurser, såväl allokativa 
som auktoritativa men också brist på makt. I struktureringsteorin är makt cent-
ralt, och enligt denna teori finns en inneboende relation mellan aktörsskap och 
makt och vardagslivet innefattar både makt och motmakt. Makt handlar om 
individens möjlighet och begränsningar att förverkliga sina önskemål och före-
satser och att kunna välja olika handlingsalternativ. Sett utifrån denna utgångs-
punkt blir det dock tydligt att barn som tillhör olika utsatta grupper har bety-
dande begränsningar att kunna utöva makt, förverkliga sina önskemål och välja 
olika handlingsalternativ. Något som även Rosalia Gil tar upp och hon menar 
att det är viktigt att ge barnen makt så att de kan hävda sina rättigheter när de 
blir utsatta, vilket hon uttrycker på följande sätt: ” Children have to know their 
rights so they can talk when they are affended” (muntlig kommunikation 2005-
03-04). Detta uttalande betonar också vikten av att informera och utbilda bar-
nen i vilka rättigheter de har.  
 
Om vi återkopplar till Corsaro (2005) och hans spindelnätsmodell kan konsta-
teras att de barn som tillhör en utsatt grupp egentligen inte genomgår de olika 
stadier som finns i modellen, och att antalet trådar, eller spiraler inte är så 
många. De får ofta ta ett vuxenansvar i tidig ålder och går miste om flera 
aspekter i vad som karaktäriseras som barndom i Corsaros modell. I centrum i 
Corsaros modell finns ursprungsfamiljen och trådarna i nätet bildar sedan olika 
spiraler som representerar fyra kulturer som skapas av varje generation barn i 
ett givet samhälle; förskolestadiet, förpuberteten, puberteten och vuxendom. 
De barn som exempelvis lever på gatan, hoppar av skolan och börjar arbeta 
eller exploateras sexuellt är inte delaktiga i att skapa de kulturer som finns i 
modellen, inte heller påverkas de eller deltar i samtliga institutionella fält som 
visas. De följer inte de strukturer som finns i modellen och skapar snarare egna 
kulturer som inte finns representerade i Corsaros modell, och bildar nya fält (jfr 
Baus & Gustavsson 2007). Corsaro påpekar också mycket riktigt att den gene-
rella strukturen av modellen inte är viktig och han menar att antalet radier, in-
stitutionella fält och spiralernas antal och natur varierar mellan kulturer, mellan 
subkulturella grupper inom en speciell kultur och över historisk tid, vilket blir 
tydligt då man studerar utsatta barns situation i ett samhälle som Costa Rica.  
 
Vad modellen bidrar med är att visualisera komplexiteten och att utgöra en 
tankemodell för hur barndom kan se ut samt att koppla samman makro- och 
mikronivån och perspektiven aktör och struktur. På makronivå handlar det ex-
empelvis om hur gatubarns barndom konstitueras i det costaricanska samhället 
och på mikronivå hur det enskilda barnets situation ser ut. Barnombudsmannen 
påpekade att det inte går att samla alla gatubarn under ett begrepp utan det 
finns många olika orsaker och situationer till varför de lever på gatan och han 
menar istället att de olika barnens situationer får visa på möjligheter att lösa 
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deras olika problem och att utgångspunkten är det enskilda barnets situation 
(muntlig kommunikation 2003-09-30). Detta uttalande visar på behovet av 
styrning nedifrån och upp. Styrningen av barnskyddssystemet i Costa Rica 
tycks dock främst karaktäriseras av styrning uppifrån och ned, vilket också 
framkommer i diskussionen av den andra landsrapporten där en regeringsdele-
gat uttrycker detta (CRC/C/SR/.595.2000:3). 
 
Det blir också tydligt att barnen deltar i och är en del av två kulturer, barns och 
vuxnas, och att dessa kulturer är sammanvävda på ett invecklat sätt. Som ex-
empel kan nämnas barn som lever i fattiga familjer som kan tvingas hoppa av 
skolan för att hjälpa till med familjens försörjning. De saknar sedan utbildning 
och de sociala strukturerna reproduceras. Här kan vi se att dessa barn är delak-
tiga i samhällets begränsande sociala strukturer, och att deras barndom påver-
kas av den kultur de lever i (jfr Corsaro 2005). Enligt Sida har barn ibland kal-
lats de fattigas underklass. De får bära konsekvenserna av föräldrars och sam-
hälles fattigdom och bristen på resurser, utbildning och trygghet, vilket ökar 
risken för kränkningar och orättvis behandling. Sida skriver att:  
 

I familjer som lever under fattigdomsstrecket, där varje dag är en kamp 
för överlevnad, saknas tid och ork att ge barnen stöd och fostran. Risken 
för utnyttjande, misshandel och sexuella övergrepp ökar. (Sida 1999:21) 

 
Om vi återkopplar till Corsaro (2005) kan vi se att det är barndomens begrän-
sande reproducerande karaktär som tar över snarare än barndomens mer inno-
vativa producerande karaktär när de negativa sociala strukturerna reproduceras. 
Men de insatser och förändringar som sker för att försöka förändra dessa barns 
livsvillkor och förhållanden, och deras egna bidrag i denna process, kan så 
småningom leda till producerandet av nya och bättre villkor. Vidmakthållandet 
av negativa sociala strukturer kan även ses som exempel på strukturens dualitet 
i Giddens mening och strukturering, det vill säga förhållanden som styr konti-
nuiteten av strukturer och därmed reproduktionen av sociala system, och kopp-
lingen mellan individuella handlingar och uppkomsten och vidmakthållandet 
av övergripande sociala system (Giddens 1984). Lundquist (1987) i sin tur talar 
om sociala strukturer och han menar att på samma gång som sociala strukturer 
visar en slags kontinuitet, (re)produceras de kontinuerligt genom mänskligt 
tänkande och handlande.  
 
Även Qvortrup (1994) skriver om barndomens reproduktion av strukturer. I 
den strukturella barndomssociologin liknar han den strukturella barndomen vid 
ett rör, och visar på vikten av att beskriva barndom utifrån ett strukturperspek-
tiv för att kunna förstå barndom som en social, kulturell och historisk konstruk-
tion. De samhälleliga strukturerna påverkas av en rad olika faktorer såsom eko-
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nomi, politik, sociala förhållanden, utbildning och vuxnas förhållningssätt till 
barn och barndom, vilket även Corsaro tar upp i sin modell i form av olika in-
stitutionella fält. 
 
Liksom Corsaro betonar dock Freeman (1998) vikten av att inte enbart fokuse-
ra på den strukturella nivån utan även fokusera på barn som aktörer och deras 
aktörsskap, och hur de konstruerar sin sociala värld. Freeman menar att efter-
som barndom är socialt konstruerad finns inte en utan flera barndomar, vilket 
framkommer tydligt i de olika barngruppernas villkor i Costa Rica, och vikten 
av att utgå från ett aktörsperspektiv för att kunna fånga upp dessa olika barn-
domar. Att lyssna på barn och ungdomar och få kunskap om de kränkningar de 
utsätts för och hur de uppfattar sin värld och hur de uppfattar de institutioner 
som definierar och strukturerar deras barndom ter sig nödvändigt (jfr Mayall 
2002). Även Sida påpekar att insatser för att ge till exempel barn på gatan för-
utsättningar att förändra sin situation måste utgå från deras verklighet och det 
är då viktigt att respektera de erfarenheter de har och de val de gjort (1999:42-
43). Detta innebär samtidigt att det finns ett behov av att studera och koppla 
samman mikro- och makronivå och perspektiven aktör och struktur.  
 
18.3  Synen på barn och barndom 
 
Det har gjorts förändringar i barnpolitiken för att anta ett barnrättsperspektiv 
med utgångspunkt i barnkonventionen och i barn och ungdomsbalken. Som 
exempel kan nämnas reformen för att modernisera PANI. Man har i utforman-
det av regeringens politik gått från ett fokus på barns behov till att fokusera 
barns rättigheter även om det ännu inte medfört några radikala förändringar 
(CRC/C/125/Add.4. 2004:4). En viktig aspekt har enligt Rosalia Gil varit: 

 
..../the transition from a focus on needs to a focus on rights. To be 
sure, this has not involved any radical change in the country´s tradi-
tional outlook; it would be more accurate to speak of the initial thrust 
of policies having ”evolved” over times as the Convention has fostered 
a progressive transformation of needs into rights. (CRC/C/125/Add.4. 
2004:4)  

 
Vidare menar hon att rättighetsaspekten utgör grunden i politiken och utgångs-
punkten i utformandet av strategier. Men hon påpekar att det är en komplicerad 
uppgift som bland annat innebär att kontinuerligt utveckla lagstiftning och ad-
ministrativa åtgärder och använda offentliga resurser optimalt. Vidare innebär 
det även utbildningsinsatser för att kunna förändra attityder och eliminera my-
ter och stereotyper, både bland offentligt anställda och i civilsamhället och på 
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så sätt införliva mänskliga rättigheter och dess underliggande principer i den 
dagliga praktiken, både i arbetslivet och i privatlivet. Barnrättsperspektivet har 
även enligt Rosalia Gil medfört att man blivit varse könsperspektivet både i 
utformandet av politiken och i urvalet av strategier och program (CRC/C/125/ 
Add.4.2004:4, 5). 
 
Om vi återkopplar till den så kallade nya barn- och barndomssociologin som 
poängterar vikten av att se barn som aktörer och inte enbart som objekt (Corsa-
ro 2005) kan konstateras att det fortfarande finns ett tydligt objektperspektiv i 
synen på barn och barndom i Costa Rica. Detta kommer bland annat till uttryck 
i att det finns brister i barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytan-
de inom olika institutioner, såväl i samhället, skolan som i familjen samt att de 
främsta politiska åtgärderna fokuseras på att skydda barnen. Ett exempel på 
aktörsperspektiv i den policyskapande strukturen är representation av ungdo-
mar i Råden för skydd av barn och ungdomar på lokal nivå. Men deltagandet är 
inte representativt och inkluderar inte barn och ungdomar som inte befinner sig 
inom utbildningssektorn. De omfattar också enbart en viss åldersgrupp.  
 
Det är också intressant att notera att namnen på olika institutioner betonar just 
skyddsaspekten, vilket troligen kan förklaras av att PANI:s tidigare roll har va-
rit att ta hand om, vårda och skydda barn som befinner sig i riskzonen, vilket 
också framkommer i Rosalia Gils uttalande om att man har sett till behov och 
inte rättigheter. PANI:s nya roll innebär dock att se till alla barns intressen och 
behov, inte bara de som befinner sig i risk. Här tycks det finnas svårigheter att 
tänka om. 
 
Om vi ser till barnets roll i familjen finns även här begränsningar. Giddens 
(1999) skriver om den demokratiska familjen och vad som karaktäriserar rela-
tionerna i denna. Han menar att det bara finns en historia att berätta om famil-
jen idag och den handlar om demokrati. Enligt honom håller familjen på att 
demokratiseras och det pågår processer som bär spår av den offentliga demo-
kratin. Som exempel nämner han jämlikhet, ömsesidig respekt, självbestäm-
manderätt, beslutsfattande genom kommunikation och frihet från våld. På 
barnpolitisk nivå i Costa Rica går att urskilja denna demokratiseringsprocess, 
men i praktiken finns begränsningar inom samtliga dessa aspekter och bland 
annat anses kulturella faktorer vara orsaken. Dessa kulturella faktorer går att 
koppla till synen på barn. I tredje landsrapporten framkom bland annat:  
 

But when it comes to day-to-day decisions within the family group, having 
to do with such matters as socialization processes, school attendance or 
early work entry, children and adolescents are perceived as being under 
the tutelage of adults. (CRC/C/125/Add.4. 2004: 57-58) 
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Uttalandet ger uttryck för det som Qvortrup (1994) kallar för barndom som en 
övergångsperiod, och synen på barn som en råvara som skall slipas och formas 
för att passa in i framtida strukturer. Det ger även uttryck för att vuxenlivet an-
ses som viktigare än barndomen. För att koppla tillbaka till olika socialisa-
tionsmodeller (Corsaro 2005), verkar det snarare beteckna ett deterministiskt 
synsätt, än socialkonstruktivistiskt. I det deterministiska synsättet spelar barnet 
i huvudsak en passiv roll, tonvikten ligger på barnet som objekt. En förankring 
och implementering av barnkonventionen fordrar snarare ett socialkonstrukti-
vistiskt synsätt, där individen ses som en aktör. 
 
Vidare präglas synen på barnuppfostran av en patriarkal syn. Aga anses av 
många vara nödvändigt och ses inte som kroppslig bestraffning.  
 

Costa Rica had a patriarchal society, and disciplining children by smack-
ing them was not considered corporal punishment. 
(CRC/C/SR.1045.2005:4) 

 
Den patriarkala synen framkommer även när det gäller sexuell exploatering av 
barn. I tredje landsrapporten nämns ett antal indirekta faktorer som försvårar 
arbetat med att komma tillrätta med detta problem. Bland annat nämns att det 
finns en machokultur som skapar ojämlikhet mellan könen och en utvecklings-
stil som främjar synen på kvinnan som ett objekt (CRC/C/125/Add.4.2005:122;  
Jfr Baus & Gustavsson 2007).  
 
Avslutningsvis kan konstateras att den policyskapande strukturen i Costa Rica 
samt synen på barn och barndom tillsammans utgör begränsningar i implemen-
teringen av barnkonventionen, vilket bland annat de specifika problemområde-
na vad gäller barns och ungas rättigheter visar.  
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