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Childwatch International Research Network
Innledning
Childwatch International Research Network (Childwatch) er et internasjonalt nettverk av
forskningsinstitusjoner med sekretariat i Norge tilknyttet Universitetet i Oslo. Nettverket
besto ved utgangen av 2007 av 49 institusjoner med barneforskning som
hovedarbeidsområde. Childwatch fremmer internasjonalt forskningssamarbeid om barns
velferd og rettigheter. Nettverket arbeider for å styrke kapasitet innen barneforskning
internasjonalt, å fremme internasjonalt samarbeid på feltet, samt å knytte norske
forskningsmiljøer opp til internasjonalt tverrfaglig forskningssamarbeid på området. Samtidig
jobber nettverket med å styrke bruken av forskningsbasert kunnskap i utvikling av politikk og
praksis rettet mot barn, med særlig fokus på land i Sør.
NORAD og Norges forskningsråd (NFR) underskrev i 2004 en avtale som sikrer nettverket en
bevilgning på inntil 7 200 000 over tre år (2004 – 2006). Denne kontrakten ble forlenget med
ett år. Midlene fra NORAD er kanalisert gjennom forskningsprogrammet Utviklingsveier i
Sør i NFR. Childwatch mottok kr 2 400 000 i 2007, for drift av sekretariatet og aktiviteter
knyttet til nettverket.
Childwatch International sitt regnskap for 2007 viser et overskudd. Sekretariatet, som består
av to personer, var delvis ute av drift i 2007 på grunn av en langtidssykmelding og en
svangerskapspermisjon. Dermed ble deler av lønnsutgiftene refundert, samt at aktivitetsnivået
ble noe lavere fordi sekretariatet ikke var til stede for å følge opp. Likevel var nettverket i
aktivitet, og de aller fleste nettverksaktiviteter gikk av stabelen som planlagt.
Childwatch International har hatt to heltidsansatte i 2007, leder Jon-Kristian Johnsen og
prosjektkoordinator Pernille Skotte. Som nevnt over var begge ansatte i permisjon i lange
perioder i 2007.
Childwatch International har i 2007 hatt aktiviteter som står i forhold til de mål som er fastsatt
i kontrakt mellom Norges Forskningsråd og Norad vedrørende støtte til Childwatch
International, og i forhold til de mål som er satt av eget internasjonalt styre for perioden.
I kontrakten med Norges Forskningsråd og Norad presiseres det at virksomheten under denne
avtale er knyttet til driften av forskernettverket innen barneforskning som skal:
 fremme forsknings som kan bidra til å fremme implementeringen og oppfølgingen av
Barnekonvensjonen
 Fremme internasjonalt tverrfaglig forskningssamarbeid og samarbeid mellom forskere
og praktikere, med vekt på å styrke institusjoner i utviklingsland
 styrke kompetanseutvikling innen barneforskning, med spesielt fokus på land som
mangler nødvendig forskningskompetanse om barn og unge. Prioritet skal gis til
kompetansebygging i utviklingsland, særlig Afrika.
 stille kompetanse til rådighet og bidra aktivt til formidling av resultater innenfor
utviklingsrealtert forskning knyttet til barn og unge til norsk offentlig forvaltning,
inkludert bistands- og utenrikspolitisk forvaltning og de deler av forvaltningen som

har forpliktelser overfor Barnekonvensjonen, norsk frivillige organisasjoner og
forskningsmiljøer i Norge

Virkemidler og aktivitet i 2007
Childwatch International benytter en rekke ulike nettverksmodeller for å fremme barns
rettighter gjennom forskningssamarbeid og kompetansebygging.
Tematiske grupper
Tematiske grupper består av forskere fra ulike institusjoner, både innenfor og utenfor
nettverket, som har kunnskap om og interesse for en gitt tematikk. Noen grupper
gjennomfører felles forskningsprosjekter, andre møtes for å diskutere forskningsstatus og å
utvikle teori innenfor et gitt tema. Childwatch International bidrar til å finansiere reise- og
møtevirksomhet, mens institusjonene selv står for betaling av forskernes lønninger samt
kostnader til eventuelle forskningsprosjekter. De tematiske gruppene er i ulike stadier. Noen
er nyopprettede og arbeider med å definere og utvikle felles prosjekter. Andre jobber med å
sluttføre felles publikasjoner.
I 2007 var følgende tematiske grupper aktive innenfor Childwatch-nettverket:
 Children and Young People’s Perceptions of Citizenship and Nation Building
 Child Participation – Monitoring and Evaluation
 Children and the Law
 Bridging the Gap Between Research, Policy and Practice
 Rural Childhood
Regionale nettverk
Regionale nettverk består av institusjoner og forskere innenfor en gitt region som samarbeider
om tematikk knyttet til barns rettigheter særskilt relevant for regionen. De regionale
nettverkene åpner for en bredere deltakelse av forskere innenfor de ulike institusjonene. Dette
gir økt mulighet for opplæring og rekruttering til barneforskning. Arbeid innenfor regionene
bidrar også til større nærhet til og mulighet for mer samarbeid med internasjonale og
nasjonale organisasjoner, samt andre praktikere og politikere som jobber med barns
rettigheter. De regionale nettverkene jobber med felles forskningsprosjekter, publikasjoner,
konferanser og workshops.
I 2007 hadde Childwatch International aktive regionale nettverk innenfor følgende regioner:
 Midt-Østen og nord-Afrika
 Latin-Amerika og Karibia
 Asia og Oseania
 Øst- og sentral-Europa
 Afrika sør for Sahara
Forum for forskning og barns rettigheter (Barneforum)
Barneforum er et forum for forskere, fagbyråkrati og organisasjoner som har barns rettigheter
som arbeidsfelt. Forumet fremmer dialog og samarbeid mellom alle som har kunnskap om og
ansvar for å fremme barns rettigheter i globalt perspektiv. Childwatch fungerer som
sekretariat for Barneforum. Forumet arrangerte to åpne møter i 2007. Barneforum har en egen
hjemmeside på global.no. Rundt 200 interesserte står på forumets adresseliste.

Andre aktiviteter
I tillegg til de tematiske gruppene og de regionale nettverkene har Childwatch International
arrangert følgende aktiviteter i 2007:




Workshop i Oslo om barn og fattigdom i samarbeid med det NFR-finansierte
komparativt forskningsnettverk om fattigdom (CROP) ved Universitetet i Bergen.
Samarbeidet er planlagt å fortsette med opprettelsen av en tematisk gruppe i 2008. Det
var stor interesse for workshoppen og for det åpne seminaret som ble holdt i
sammenheng med denne.
Opplæringsprogram for unge forskere i Latin-Amerika. Det regionale nettverket i
Latin-Amerika gjennomfører i 2007 og 2008 et opplæringsprogram om
barneforskning for unge samfunnsforskere i regionen. Gjennomføringen fungerer som
pilot for eventuell gjennomføring av liknende opplegg i andre regioner eller i global
sammenheng senere. Programmet har foreløpig vist seg å fungere meget bra.

Publikasjoner
Aktiviteten innenfor den tematiske gruppen om Bridging the Gap between Research, Policy
and Practice har ført til følgende publikasjon i 2007:
Chaskin, Rob og Jona Rosenfeld (2007) Research for Action: Cross National Perspectives on
Connecting Knowledge, Policy and Practice for Children, Oxford University Press
I tillegg har det tidligere Childwatch-prosjektet Children and Media publisert sine
forskningsresultater i følgende bok:
Casas, Ferran et. al. (2007) Adolescents and Audio-visual Media in Five Countries.
Documenta Universitaria
Den tematiske gruppen om Children and Young People's Perspectives on Citizenship and
Nation Building og det regionale nettverket i Asia og Osceania har begge ferdigstilt
manuskripter for publikasjon og har avtale om publisering av bøker i 2008.
Organisasjon
Styret i Childwatch International holdt ett møte i 2007.

