På spaning efter....

Barnperspektivet i socialt arbete
I socialt arbete är begrepp som ”barnets bästa” ett oomtvistat krav och ideal. Samtidigt finns en inbyggd
paradox i barnperspektivet. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska det barn som är i stånd att
bilda egna åsikter tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa varvid barnets åsikter skall tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande
av dess ålder och mognad, står det i Socialtjänstlagen. Barnperspektivet villkoras alltså utifrån vuxnas
och professionellas bedömningar genom att barnets röst värderas av vuxna. Hur hanteras denna paradox
i det vardagliga arbetet? Hur tillvaratas barnets rättigheter i socialt arbete? Vilka faktorer avgör hur
barnet kommer till tals? Var finns hindren och möjligheterna? Vilka kompetenser och resurser krävs för
att garantera att barnets bästa kommer i främsta rummet i praktiken?
Dessa brännande frågor är i fokus när FORSA tar pulsen på barnperspektivet i socialt arbete. Under
förmiddagen kommer en rad olika facetter att ges på barns möjlighet att påverka sin vardag och hur
socialt arbete kan främja barnets deltagande. Förmiddagen ingår i FORSA Syds debattserie "På spaning
efter..." där det sociala arbetets olika verksamhetsområden diskuteras och granskas utifrån de skilda
perspektiv som präglar fältet.
Temaförmiddagen inleds med föredrag av fil dr Bodil Rasmusson, Socialhögskolan i Lund, fil dr Anne
Harju, Malmö Högskola, fil dr Anna Angelin Socialhögskolan i Lund och Harald Gegner tillsammans
med Camilla Persson, FoU Skåne. Temaförmiddagen avslutas med dialog mellan föreläsare och publik.
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