
 

   

 

 
 

Norges Forskningsråd og Childwatch International ønsker å 
legge til rette for mer og bedre kommunikasjon mellom de 
som forsker på barnerettigheter og andre som arbeider med 

realisering av barnekonvensjonen. Vi inviterer derfor til 
seminaret  

 
 
 

BARN SOM BORGERE 
 
 

Samfunnsmessige konsekvenser av barns rett til deltakelse  
 

En presentasjon av nye forskningsprosjekter finansiert av  
Norges Forskningsråd  

 
 
 
 
 
 

Sted: Møterom Abel, Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, Oslo 
 
Tid: Mandag 21. november 2005, 14.00 – 16.15 

 
 
 
 
 



Program 
 
14.00 Innledning:  Liv Tørres, Norges Forskningsråd, 
    Jon-Kristian Johnsen, Childwatch International 
 
14.15 Barn som borgere - en demokratisk utfordring.  
 
v/ Anne Trine Kjørholt, Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB) 
 
NOSEB skal gjennomføre et treårig prosjekt for å studere hvordan barnekonvensjonens krav 
om barns deltakelse fortolkes og implementeres i ulike kulturer. Dette skal gjøres gjennom tre 
delprosjekter.  

 
• En internasjonal komparativ studie av hvordan barn oppfatter sin rolle som borgere. 
• En studie av hvordan endringer i familiemønstre påvirker oppfølgningen av 

barnekonvensjonen. 
• En studie av hvordan rettssituasjonen til flyktningebarn fortolkes av norske 

myndigheter etter integreringen av barnekonvensjonen som grunnlag for norsk 
rettspraksis. 

 
14.45 Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for 
forvaltnings- og rettspraksis 
 
v/ Kirsten Sandberg, Institutt for Offentlig Rett, Universitetet i Oslo og 
Kristin Skjørten, Institutt for Samfunnsforskning 
 
Institutt for Offentlig Rett har i samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning utviklet et 
forskingsprosjekt som vil studere konsekvensene av inkorporeringen av barnekonvensjonen i 
norsk lov. Problemstillingen belyses gjennom tre delprosjekter: 
 

• En komparativ studie av lovverk og ordninger i ulike land for å realisere barns rett til 
medvirkning.  

• En undersøkelse av hvordan den markante endringen i barns uttalerett har påvirket 
rettspraksis i barnefordelingssaker i Norge. 

• En juridisk analyse av barns religionsfrihet: 
o Forholdet mellom barns autonomi og foreldrenes kulturelle og religiøse 

normer.  
o Det offentliges (skolens, barnevernets) kompetanse og plikter i forhold til de 

rettighetsdilemmaer som oppstår rundt barns og foreldres religionsfrihet. 
 
15.15 Kaffe/te 
 
15.30 Kommentarer:  
             
 Elisabeth Backe-Hansen, Nova  
 Ragne Birte Lund, Utenriksdepartementet 

Marianne Borgen, Redd Barna 
 
15.50 – 16.15 Diskusjon 


