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Nödlidande Barn i Östeuropa 
– En Studie inom Polsktalande Regioner 

Thérése H. Nilsson och Anders G. Nilsson 

We will together create a hopeful future for our needy children. 
The children will be our future society 

 – Therefore let the children develop and growth today! 

Bakgrund och Syfte 

Under många resor i världen har vi erfarit en omfattande nöd hos barn i olika länder. 
Barnens situation har också förvärrats i vårt välfärdssamhälle. Idag ser vi att barn lider av 
stora hälsoproblem, undernäring, problem med narkotika och prostitution samt brist på 
kärlek och omsorg (Unicef, 2001). 

I vår universella värld har alla barn rätt till en god uppväxtmiljö och en god omsorg. 
Detta innebär att alla grundbehov hos barnen behöver tillgodoses. Barnen behöver först 
och främst kärlek. Ett barn behöver ett hem med ömhet, värme och trygghet. Men även 
viktiga fysiska behov som näringsriktig mat, rent vatten, bra bostad och nödvändig sjuk-
vård behöver tillgodoses. Alla barn har rätt till att gå i skolan och få en ändamålsenlig 
utbildning för livet. Våra barn ska inte behöva vara hungriga, frysa, bli slagna och miss-
handlade, jobba och slita för mycket, vara fängslade eller behöva bli offer för sexuella 
trakasserier. Barnen måste ha skydd mot olika former av övergrepp som kränker deras 
rättigheter till goda levnadsvillkor på vår jord. 

Detta var anledningen till att vi år 2000 tog initiativet till att bygga upp och grunda vår 
stiftelse Barnens Väl i Världen eller på engelska The Universal Child Welfare Foundation 
(förkortat UCWF – se vidare: www.ucwf.org). Målet är att aktivt stödja och hjälpa 
nödlidande barn genom olika former av engagemang. Organisationen UCWF har hela 
världen som forum men kommer till en början att koncentrera sig främst på barnens 
situation i Östeuropa. Vårt motto är: ”Det är alltid bättre att göra något för barnens väl 
och bästa än att ge upp redan från början”!  

I vår uppsats om nödlidande barn i världen vill vi koncentrera oss på följande syfte för 
arbetet: 

”Vilka värderingsprinciper styr omhändertagande av nödlidande barn inom polsktalande 
regioner av Östeuropa” 

Definition och Avgränsning 
Med nödlidande barn menar vi barn och ungdomar (upp till 18 år)1 som är föräldralösa, 
hemlösa samt sjuka och handikappade. Det är viktigt att kunna ge sådana utsatta barn i 

                                                
1 Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Artikel 1) är definitionen på ”Ett barn – varje människa i 
världen under 18 år”. 
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samhället en fullständig och harmonisk utveckling ”hjärta till hjärta” i en omgivning av 
lycka, kärlek och förståelse. Barnens behov bör alltid ställas i centrum och barnets bästa 
ska alltid komma i främsta rummet. Ambitionen är att hela tiden kunna förbättra villkoren 
för barn i nöd och skapa möjligheter för bästa möjliga start i livet! 

Uppsatsen avgränsas till att studera livsvillkoren för nödlidande barn i Östeuropa med 
fokus på situationen inom polsktalande regioner. Här avses förutom Polen, delar av 
Litauen, Ukraina och Vitryssland (Belarus) som historiskt är polsktalande. Bakgrunden 
för denna avgränsning är min härkomst (Therese Nilsson) från Polen och att det är 
nödvändigt att kunna tala och förstå modersmålet för att professionellt kunna undersöka 
situationen för nödlidande barn ”på djupet” inom dessa länder. 

Metod och Källor 

Som en värdefull utgångspunkt för arbetet deltog vi på en internationell Unicef konferens
“Generation in Jeopardy2” som representant från en av de svenska deltagande
organisationerna. Konferensen ägde rum i Stockholm 18-20 juni 2001 med deltagare från 
27 länder inom hela det forna Östeuropa (Unicef, 1999). Syftet med konferensen var att 
underlätta situationen för nödlidande barn inom Östeuropa och fokusera på en inter-
nationell uppmärksamhet kring de humana kostnaderna för övergången från planekonomi 
till en mer marknadsorienterad ekonomi – ett decennium efter Berlinmurens fall. 
Effekterna av en sådan övergång för barnens livssituation och rättigheter belystes under 
konferensen. Slutresultatet blev ett dokument med temat “Global Movement for 
Children” som underlag för beslutsfattande inom FN och dess generalförsamling. Konfe-
rensen gav ett mycket informationsrikt råmaterial och bakgrundsstatistik till en mer 
djuplodande analys av de nödlidande barnens livsvillkor inom hela Östeuropa. En värde-
full erfarenhet från konferensen är att situationen för barnen varierar mycket starkt mellan 
olika länder inom Östeuropa vilket förvånade deltagarna från de västerländska länderna! 

Under avgränsade perioder åren 2002-2004 gjorde vi längre studieresor till polsktalande 
regioner inom Östeuropa för att på plats kunna undersöka olika behov av stödåtgärder 
och redan genomförda investeringar inom vårdsektorn för nödlidande barn. Målet med 
resorna var att genomföra konkreta studiebesök hos olika barnhem, skolor och ungdoms-
centers för att få värdefulla erfarenheter kring modern omsorg och rehabiliteringsstöd – 
omkring 30 platser besöktes inom Polen, Litauen, Ukraina och Vitryssland. De organisa-
tioner vi besökte var bl.a. Caritas, SOS barnbyar, socialförvaltningar, familjecenters, 
privata NGO’s (NGO = Non Government Organisations), kommuner samt universitets-
institutioner för socialt arbete och terapeutisk behandling. Studieresorna gav ett mycket 
informationsrikt råmaterial till en mer djuplodande analys av de nödlidande barnens 
livsvillkor inom polsktalande regioner i Östeuropa. En värdefull erfarenhet från studie-
resorna var att de besökta platserna hade utvecklat professionella program för att kunna 
omhänderta nödlidande barn och att det förvånansvärt fanns en stor samsyn kring hur 
rehabiliteringsstöden skulle ske på bästa och lämpligaste sätt! 

                                                
2 På svenska: ”En generation som svävar i livsfara”.
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Problemområde och Hypoteser 

Viktiga erfarenheter som gjordes från Unicef konferensen och från genomförda studie-
resor i Östeuropa kan sammanfattas i en modell över problemområdet som framgår av 
nedanstående bild – Modellprojektet ”Tillit”3. Modellen är en framtida vision om att 
kunna integrera rehabiliteringsstöd för olika grupper av nödlidande barn inom ramen för 
ett större center eller ett familjekollektiv. Tre målgrupper identifierades: Hem för unga 
och ensamma mödrar med sina barn, Hem för barn med kognitiva handikapp, och Hem 
för utsatta gatubarn. Den terapeutiska behandlingen kan inriktas på tre typer av stöd-
åtgärder: Inomhuspedagogik (exempelvis genom upplevelserum och terapiverkstäder), 
Utomhuspedagogik (exempelvis i form av upptäcktsvandringar i naturen och trädgårds-
odlingar) och IKT4 center (exempelvis för multimediala inlärningsprogram och kognitiva 
övningsprogram). Verksamheten för omhändertagande av nödlidande barn kan delas in i: 
Utbildning och Träning, Löpande Drift samt Forskning och Utveckling. 

                                                
3 På engelska: The Model Project ”Trust”. 
4 IKT står för ”Informations- och KommunikationsTeknologi” 
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Med utgångspunkt från denna modell över problemområdet identifierades olika hypoteser 
om värderingsprinciper som styr omhändertagande av nödlidande barn inom de delar av 
Östeuropa som studerats. Som exempel på grundläggande teser som vi funnit vid 
genomförda studiebesök och efterföljande litteraturstudier kan nämnas: 

� Betrakta alla ”nödlidande barn som subjekt” jämfört med tidigare uppfattningar 
som vårdobjekt på stora institutioner i den gamla planekonomin.

� Försök ”återförena kärnfamiljerna” genom aktiva stöd för att lösa föräldrarnas 
fundamentala problem som t.ex. fattigdom, sjukdom, arbetslöshet och missbruk. 

� Ge handikappade och utsatta barn ett ”äkta människovärde” genom att utveckla 
deras inneboende kompetens som t.ex. artistförmåga, idrottande och serviceanda. 

� Använd mer avancerade och ”moderna terapiformer” för rehabilitering av barn 
som t.ex. datorlaboratorier, handikappridning, äventyrsland och vattenmassage. 

� Intelligent utnyttjande av ”volontärer för hjälparbete” (studenter, föräldrar, präst-
kandidater, socialarbetare) som värdefulla komplement till fast anställd personal. 

� Förstå grundläggande behoven hos flickor och pojkar under hela deras uppväxt-
period; behandla dem enligt likheter och skillnader i ”könsmässig utveckling”. 

De värderingsprinciper som identifierades är förankrade i FN’s barnkonvention och som 
vidareutvecklats i olika teorier för Barnets Bästa i samhället (jämför Tornberg, 2006 och 
UD, 1999). 

Värderingsprinciper och Nödlidande Barn 

Vi vill nedan undersöka de sex ovan nämnda värderingsprinciperna utifrån de kunskaper 
som finns i litteratur om beteendevetenskap (psykologi och pedagogik) med betoning på 
barnens situation i samhället. Denna studie är av stor nytta för mig när vi ska vidare-
utveckla ett särpräglat och professionellt koncept för barnomsorg inom UCWF organisa-
tionen. Detta koncept behövs för att kunna etablera och stödja barnhem och rehabili-
teringscenters för nödlidande barn med fokus på polsktalande regioner inom Östeuropa.  

Principen om ”Nödlidande Barn som Subjekt” 

Denna första princip om att se nödlidande barn som subjekt är en fundamental ledstjärna 
som vi hade med mig när vi bildade vår organisation UCWF. Barn är inte längre passiva 
objekt för omsorg utan de behöver betraktas som aktiva subjekt i utformningen av sina 
egna sociala liv. Detta medför att barnen bör delta i den dagliga planeringen och i de 
beslut som berör deras liv på ett barnhem eller rehabiliteringscenter. Bowlby, professor i 
psykoanalys, formulerade principen att barn behöver vara involverade i alla beslut som 
berör deras välfärd och att deras synpunkter och önskningar ska beaktas härvid (Holmes, 
sid. 43). Detta kom sedan att påverka utformningen av FN:s konvention om barnets 
rättigheter (jämför exempelvis artikel 3: ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta 
rummet” och artikel 12: ”Barnets åsiktsfrihet och rätt att bli hörd”). 

Att låta nödlidande barn utveckla sig som individuella subjekt på barnhem är en 
utmaning! Bowlby uttalade ett sedermera välkänt citat ”Dåliga hem är bättre än goda 
institutioner” (Holmes, sid. 41). Det viktiga idag är att försöka skapa barnhem som har en 
mer genuin familjeatmosfär och äkta hemkänsla vilket troligtvis inte fanns reella möjlig-
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heter till när Bowlby fällde sitt uttalande (tidigt 50-tal). Som exempel kan vi nämna de 
experiment som genomförs inom SOS barnbyar i Östeuropa där man bygger hus för max 
10 barn (med gemensamma föräldrapar) för att skapa en god sammanhållning. 

Vi har funnit det värdefullt att hämta lärdomar från ”attachment” teorin för att försöka 
förstå barns utveckling som individer (subjekt) och deras samspel med omgivningen. 
Existensen av ”attachment” eller känslomässig anknytning mellan barnet och mamman 
(eller annan barnavårdare) uppstår genom sökande av närhet, finnandet av en trygg bas 
och behovet av en senare separationsprocess (Holmes, sid. 67-72). Enligt principerna för 
modersdeprivation5 är de första fem åren av barnets liv viktiga för en kontinuerlig 
moderskontakt – annars kan det uppstå svårare utvecklingsstörningar eller komplika-
tioner för den mentala hälsan (Holmes, sid. 221-222). 

Men om vi antar att ett nödlidande barn har berövats kontakten med sin biologiska moder 
i tidig ålder så finns ändå ett hopp om en positiv utveckling enligt ”attachment” teorin. Vi 
tänker här närmast på det schema för ”utvecklingsvägar” från modersdeprivation som 
presenteras i Holmes bok (sid. 52). Beroende på vilken social miljö som skapas för 
barnets utveckling kan en god eller ond cirkel (spiral) uppstå kring självkänsla och 
stresshantering. En viktig lärdom blir då att ett barnhem eller rehabiliteringscenter 
behöver byggas upp kring ett fruktbart koncept så att barnen upplever en positiv och 
kreativ närmiljö med t.ex. goda samverkansrelationer, goda inlärningsmöjligheter och ett 
glädjefyllt klimat. ”Goda omgivningar skapar goda samhällsmedborgare” enligt Lewins 
(1947) sociala kraftfältsteori som Bowlby refererar till (Holmes, sid. 201) En förut-
sättning för en god uppväxtmiljö är att vi betraktar varje barn som ett individuellt subjekt 
och inte som ett institutionellt vårdobjekt som vi passivt ger husrum, föda och leksaker. I 
det senare fallet berövas barnet en känslomässig anknytning till sin vårdare eller skötare 
(s.k. emotionell deprivation). 

Principen om att ”Återförena Kärnfamiljerna” 

En viktig tendens eller trend som vi märkt vid våra studiebesök hos olika barnhem inom 
Östeuropa är att man skiftat från en vårdideologi med en barnavårdande funktion till ett 
mer omfattande familjevårdande koncept. Principen är att man ska försöka återförena 
kärnfamiljen om minst en av föräldrarna finns i livet. Detta innebär att insatserna riktas in 
på att lösa familjens grundproblematik (exempelvis fattigdom, sjukdom, arbetslöshet och 
alkohol/narkotika beroende) så att barnen kan återkomma till sina biologiska föräldrar 
som helhet eller under åtminstone vissa perioder. Detta stämmer med tankegångarna 
inom den traditionella ”attachment” teorin där varje barn har behov av växelvis närhet 
och separation med sina föräldrar (Holmes, sid. 68 & 72), Bowlby för en diskussion kring 
vikten av att försöka återförena familjer eller att åtminstone placera barnen i fosterhem 
(Holmes, sid. 41) vilket ju ledde fram till att han myntade uttryck som ”dåliga hem är 
bättre än goda institutioner” och att ”barn växer (utvecklas) långsammare i institutions-
hem”. De experiment vid tagit del av vid våra studiebesök i Östeuropa verkar vara att 
göra ”dåliga familjeförhållanden bättre” genom att här skapa förutsättningar för goda 
levnadsvillkor för kärnfamiljen. 

                                                
5 Modersdeprivation är ett känslomässigt tillstånd när barnet skiljs från modern (eller annan primär vård-
nadshavare) utan att någon annan person träder in i hennes ställe. 
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Men om vi nu antar att ett nödlidande barn inte har någon möjlighet till fortsatt kontakt 
med någon av sina biologiska föräldrar på grund av dödsfall eller återfall i grund-
problematiken (s.k. ”hopplösa” fall) så finns det ändå vissa konstruktiva öppningar inom 
utvecklingspsykologisk teori att kunna bygga vidare på. Det är viktigt att hitta ett 
ersättningsobjekt om föräldrarna försvinner i barnets närhet vilket är av central betydelse 
för en lyckad separations- och individualiseringsprocess (Ramström, sid. 118). Olika barn 
kan ha olika behov av närhet till sin vårdare. Men att låta ett barn hoppa mellan olika 
barnhem eller fördenskull mellan olika fosterhem ger en oviss och oklar anknytning till 
ett ersättningsobjekt vilket hämmar barnets fortsatta utvecklingsmöjligheter. Ett nödlid-
ande barn med en svårartad bakgrund (t.ex. gatubarn) har ofta blivit sviken på olika sätt 
av vuxenvärlden. Det är därmed svårt för ett sådant övergivet barn att ta sig ur en känslo-
mässig eller emotionell avskärmning (enligt principen om ”emotionell deprivation” inom 
”attachment” teorin). En viktig lärdom här är att vi inom en barnhemsmiljö visar en för-
måga att kunna vara pålitliga, mena allvar och ha ett konsekvent handlande mot ett 
tidigare sviket barn.  

Principen om ett ”Äkta Människovärde” 

Barn i allmänhet och nödlidande barn i synnerhet är känsliga för att få erkännanden från 
personer i sin närmiljö, t.ex. inom familj, barnhem eller skola. Varje barn har ett behov av 
att känna en äkta människovärdighet och att hon eller han betyder något för sin närmaste 
omgivning! Vidare att de kan känna en identitet och en tillhörighet till andra närstående 
människor. Alla barn har behov av att utveckla en kompetens och kapacitet att utföra 
olika viktiga arbetsuppgifter. Vid våra studiebesök hos olika barnhem och rehabiliterings-
centers i Östeuropa fann vi hur viktigt ledarna betonade att kunna ge barnen ett äkta 
människovärde genom att utveckla deras inneboende kompetens för exempelvis 
konstnärskap eller såsom att bedriva en kafé rörelse. Detta gäller som utmaningar både 
för handikappade barn och utsatta barn (gatubarn). Målet är att skapa en meningsfull 
tillvaro för barnen på ett barnhem eller rehabiliteringscenter. Hur kan barnets behov av att 
känna ett äkta människovärde förankras i utvecklingspsykologisk teori? 

Från studier i ämnet psykologi erinrar vi oss den tidigare dominerande motivationsteorin 
kring Maslow’s behovstrappa eller behovshierarki. Behovstrappan kan sägas omfatta fem 
nivåer: 

1) Fysiologiska behov, 
2) Trygghetsbehov, 
3) Samhörighets- och kärleksbehov, 
4) Respekts-/uppskattningsbehov, och 
5) Självförverkligandebehov. 

Enligt Maslow (1954) antas högre behov i trappan kunna tillfredsställas först sedan de 
lägre behoven har tillfredsställts i någorlunda omfattning. De fyra första behoven väcks 
av bristtillstånd hos individen, medan behovet av självförverkligande aldrig helt och 
hållet kan tillfredsställas. Just behoven kring självförverkligande och respekts- eller 
uppskattningsbehov påminner om den princip om äkta människovärde för nödlidande 
barn med tillhörande utveckling av deras inneboende kompetens som poängterades vid 
våra studiebesök. Vi frågar oss nu om inte teorin om Maslow’s behovstrappa till vissa 
delar kan vara aktuell även idag som förklaring av vissa förlopp i barns och ungdomars 
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utveckling? Enligt Maslow antas behovshierarkin ha en motsvarighet i barnets utveck-
ling! 

När det gäller modernare utvecklingspsykologi har vi tagit utgångspunkt i Ramströms 
teori för att studera principen om äkta människovärde. Han betonar att tre övergripande 
drag eller ”teman” står i förgrunden i adolescensutvecklingen6: omstrukturering, differen-
tiering och integration/syntes (Ramström, 1991, sid. 90-92). Omstrukturering innebär att 
personligheten ska utvecklas. Differentiering innebär fantastiska möjligheter för en ton-
åring att vidareutveckla sina kompetenser – inlärningskapacitet och kreativitet når här 
sina höjdpunkter i livet! Integration innebär en känslig övergångsfas där tonåringen ska 
så att säga växa in i vuxenlivet och därmed förberedas för vuxenvärlden – identitets-
bildandet är här en central fråga! En viktig lärdom från Ramströms arbete är att kunna 
hantera barns och ungdomars utvecklingsmöjligheter på rätt sätt inom t.ex. ramen för ett 
barnhem så att inte fenomenet om ”tonårsfällan” uppstår med en åtföljande negativ fram-
tidsbild (Ramström, sid. 216-224). Det är viktigt att kunna vända en bräckande själv-
känsla och bristande självtillit så att barnen exempelvis kan få utlopp för sina fantastiska 
kreativa förmågor i olika sammanhang. 

Vi anser med hänsyn till detta att principen om att få känna ett ”äkta människovärde” är 
oerhört central för att utveckla barnen till självständiga personer och goda samhälls-
medborgare. I detta sammanhang kan äldre barn tjäna som föredömen för de yngre 
barnen när det gäller att skapa en god och kreativ atmosfär inom ett barnhem eller 
rehabiliteringscenter. I förlängningen anser vi att tidigare barnhemsbarn när de blir vuxna 
bör återkomma som förebilder och inspiratörer med jämna mellanrum – detta borgar för 
en bra kontinuitet i verksamheten! 

Principen om ”Moderna Terapiformer” 

Det finns två viktiga arbetsuppgifter för barnhem och rehabiliteringscenters idag, näm-
ligen terapeutisk behandling respektive social anpassning (eller bättre ”tillpassning”). 
Barnhem som företeelse har funnits alltsedan de första institutionerna byggdes i Florens 
på 1300-talet. Ett gammalt tänkande är att behandlingen går ut på att korrigera barnen 
som ju är ”defekta” i en eller flera avseenden. Modernt tänkande inom beteendevetenskap 
utgår från att barn inte är defekta utan är ”färdiga” för att kunna utveckla olika kom-
petenser och helhetstänkande. De terapeutiska och sociala behoven behöver utvecklas 
parallellt för att nå en god uppväxtmiljö för barnet. Den sociala anpassningen berör 
barnets samspel med omvärlden (miljön) och penetreras bland annat genom Ramströms 
(1991) verk kring ungdomars förmåga till integrering (eller desintegrering) med vuxen-
världen. 

Genom våra studiebesök i Östeuropa fick vi uppleva att nya behandlingsformer eller 
terapiformer börjar ta form. Gemensamt för dessa mer avancerade och moderna terapi-
former är att de avser att utveckla barnens koncentrationsförmåga generellt och speciellt 
för handikappade barn och deras rörelseförmåga. De former av nya terapier vi studerade 
var framförallt upplevelserum (händelseriken), kreativa skaparstugor, handikappridning 
och hydromassage (vattengymnastik). Vidare efterfrågades professionella datorlabora-

                                                
6 Adolescensutveckling handlar främst om att definiera för sig själv ”vem jag är”. Adolescensen som 
utvecklingsperiod påbörjas vid ungefär 11 års ålder och avslutas runt 23 års ålder. 
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torier i form av t.ex. engagerande multimediaövningar och professionella experiment-
studios (för barn med språkhandikapp). Ett genomgående mönster som vi fann under våra 
studiebesök var att de barnhem och rehabiliteringscenters som satsade seriöst på moderna 
terapiformer medvetet hade valt platser i landsbygdsmiljö. Detta ligger i linje med en 
vision att barnhem och rehabiliteringscenters ska ligga i vackra och natursköna landskap 
för att kunna återställa barnens fysiska och mentala hälsa på bästa sätt. Hur skulle nu 
principen om moderna terapiformer och professionell behandling av nödlidande barn i 
natursköna områden kunna förankras i utvecklingspsykologisk teori? 

Här finner vi kanske inga direkta och ”klockrena” svar från den litteratur vi studerat inom 
psykologi. Snarare uppfattar vi det mer fruktbart att utgå från de olika scheman eller 
modeller som beskriver barns och ungdomars psykologiska utvecklingsstadier. Som 
exempel kan nämnas ett speciellt schema som presenteras i Ramströms (1991) bok om 
”Tonåringen i välfärdssamhället” som delar in utvecklingsförloppet i sju perioder: (1) 
spädbarnsperioden, upp till 1,5 år, (2) småbarnsperioden, 1,5 till 3 år, (3) förskoleåldern, 
3 till 5 år, (4) tidig skolålder, 5 till 11 år, (5) tonårsperioden, 11 till 20 år, (6) slutet på 
ungdomen, 20 till 30 år och (7) yngre medelåldern, 30 till 40 år. Detta utvecklingsschema 
bygger på den teoretiska modellen från Erik H. Eriksons välkända forskningsarbete? Det 
som attraherar mig är att det för var och en av de sju åldersperioderna finns preciserade 
egenskaper om ”karakteristiska beteenden”, ”psykosocial utveckling” och ”psykosexuell 
utveckling”. En vidareutveckling och fördjupning av detta teoretiska utvecklingsschema 
skulle vara användbart för en analys och design av lämpliga terapiformer för barn i olika 
ålderskategorier. Exempelvis kan följande funderingar göras: Vilka terapiformer kan vara 
nyttiga för att stödja barns behov av ”företagsamhet” under tidig skolålder? Vilka 
terapiformer kan vara av stort värde för att kunna stödja ungdomars behov av ”identitets-
utveckling” under tonårsperioden? Och så vidare …

Principen om ”Volontärer för Hjälparbete” 

Enligt tidigare erfarenheter från biståndsprojekt i Östeuropa, som stötts av SIDA eller 
EU-program (som ”Europeaid”), råder det stora svårigheter att bygga upp en infrastruktur 
med volontärarbete inom barnhem och rehabiliteringscenters. En möjlig förklaring skulle 
kunna vara att det är mer politiskt korrekt att sysselsätta fast anställd personal på grund 
av arbetslöshet och relativt låga lönenivåer. Denna argumentering märkte vi litet av vid 
våra studiebesök i Polen, Litauen, Ukraina och Vitryssland! Istället fann vi ett mycket 
intelligent utnyttjande av olika grupper av volontärer för hjälparbete inom barnhem t.ex. 
av universitetsstudenter och prästadjutanter som tjänstgjorde under vissa perioder av 
deras studier. Även så kallade ersättningsföräldrar och socialarbetare kunde jobba som 
volontärer under vissa timmar några dagar i veckan efter deras ordinarie arbetstider.  

En intressant observation vi gjorde under studiebesök hos flera barnhem var att låta 
barnen själva så att säga fungera som volontärer. Policyn för dessa barnhem var att 
fördela arbetsuppgifterna efter lämplighet och ålderskategori. Ett minimum av fast 
anställd personal eller vuxna volontärer skötte basala uppgifter som t.ex. krävande 
matlagning. Barnen fick lära sig från tidig ålder att klä sig själva, bädda sina sängar, städa 
sina rum och allmänna utrymmen, delta i trädgårdsarbete och hjälpa till med enklare 
matlagning och dukning/diskning samt med erforderlig barnpassning osv. Den bärande 
idén är att barnen känner ett starkt behov av att ta ansvar och vara behjälpliga inom den 
storfamilj eller familjekollektiv de lever med. Som vi förstod det upplevde barnen inte 
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dessa arbetsuppgifter som ett tvång utan som en normal del av vardagen – vi hade 
möjligheten att bo på några sådana barnhem under en kortare period för att studera 
fenomenet ”inifrån”. Hur ställer sig utvecklingspsykologisk teori till att utnyttja barnen 
som ”volontärarbetare” i sin egen hemmiljö? 

Vi har här funnit en källa i utvecklingspsykologisk litteratur som berör barns arbete 
(Bjerrum-Nilsen & Rudberg, sid. 183-185). Av de olika undersökningar som refereras 
kring barns arbete i hemmen verkar barnen uppleva det som naturligt att delta i de husliga 
plikterna och visa en allmän hjälpsamhet. Exempel på arbetsuppgifter är städning, damm-
sugning och matlagning. En viktig erfarenhet är dock att tvång och tråkiga göromål upp-
levs som outhärdliga för barn. Flickor verkar ägna lite mer tid åt hemarbete än pojkar. 
Detta leder oss in på den sista principen om könssocialisation. 

Principen om ”Könsmässig Utveckling” 

Under uppsatsens gång har vi börjat reflektera över vilken betydelse den könsmässiga 
utvecklingen har för flickor och pojkar. Vilka likheter respektive skillnader finns för 
flickor och pojkar när det gäller olika faser eller stadier under deras uppväxtperioder? 
Vilka grundläggande behov har pojkar och flickor? Vad är flickor speciellt bra på (t.ex. 
design)? Vad är pojkar speciellt bra på (t.ex. teknik)? Behöver flickor och pojkar sär-
behandlas och i så fall på vilket sätt? Och så vidare! Vi har mer och mer kommit till 
insikt hur viktigt det är att ta hänsyn till flickors och pojkars olika könsmässiga utveck-
ling när man planerar olika aktiviteter (t.ex. lekar) inom barnhem och rehabiliterings-
centers. 

Bjerrum-Nilsen & Rudberg (1991) redogör i sin bok om ”Historien om flickor och 
pojkar” för en gedigen teoretisk modell om likheter/skillnader i könsmässig utveckling 
för olika åldersperioder: (1) könens psykologiska födelse, 0 till 5 år, (2) skolflicka – 
skolpojke, 6 till 12 år, (3) mellan barn och vuxen, 13 till 16 år samt (5) nästan vuxen, 17 
år och ett antal år framåt. Här följer kort några övergripande erfarenheter från deras 
undersökningar. Flickkulturen kännetecknas framförallt av en verbaliserad miljö med 
behov av intimitet. Flickor pratar mycket om personliga relationer och har en god för-
måga till emotionell kommunikation. Flickor umgås i en klungkultur i form av olika 
väninne-förhållanden. Organisationsmönstret är tillfälligt, informellt och horisontellt till 
sin karaktär. Miljön kännetecknas av en identitetsgemenskap (erkänna och bekräfta). 
Pojkkulturen kännetecknas framförallt av en aktivitetsinriktad kultur med behov av 
autonomi och frihet. Pojkar förmedlar olika meddelanden och för en saklig kommunika-
tion med varandra. Pojkar umgås i gängkulturer exempelvis genom att bilda olika idrotts-
lag. Organisationsmönstret är mer synligt, formellt/reglerat och hierarkiskt till sin karak-
tär. Miljön kännetecknas av en intressegemenskap (godkänna och beundra). Man ska 
dock ha i åtanke att vissa undantag kan gälla – vissa flickor kan vara mer robusta/ 
maskulina samt vissa pojkar kan vara mer känsliga/feminina i sina karaktärer! 

Dessa erfarenheter kring olika kulturer för flickor och pojkar (och hur de utvecklas över 
tiden) är en viktig ledstjärna för att kunna bygga upp en effektiv barnhemsmiljö. Som 
exempel kan vi ta upp olika former av lekaktiviteter (se Löfdahl, 2002). Flickor tenderar 
att utöva rollekar medan pojkar verkar ägna sig mer åt kroppsliga lekar. Flickor älskar att 
leka mer i hemmen medan pojkar föredrar utomhuslekar. Flickor använder mer prövande 
tal medan pojkar använder så kallade imperativa eller uppmanande tal i sina lekar. Och så 
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vidare! Alla dessa erfarenheter har vi inte funnit vara så värst utstuderat vid våra besök på 
olika barnhem i Östeuropa. Med andra ord finns det goda potentialer till förbättringar av 
lekaktiviteter inom framtida vårdmiljöer. 

Fortsatta Studier 

I uppsatsen har vi fått tillämpa kunskaper från litteraturen på ett viktigt praktiskt område 
som vi aktivt arbetar med: ”Nödlidande barns situation i polsktalande regioner inom 
Östeuropa”. Under arbetet med uppsatsen har vi ställts inför ett antal nya frågeställningar 
för nödlidande barn och ungdomar som vore värdefulla att reflektera över för våra 
biståndsprojekt inom UCWF organisationen: 

� Finns det kulturella skillnader i olika länder som kan påverka barns och ung-
domars möjligheter till utveckling? Finns det teorier och synsätt som beskriver 
likheter och skillnader i barns uppväxtmiljöer inom västerländsk kultur respektive 
östeuropeisk kultur?  

� Vilka grundläggande skillnader i behovsstrukturer finns mellan olika typer av 
nödlidande barn? Det verkar rimligt att påstå att handikappade barn lever i en 
annorlunda situation än utsatta barn (t.ex. gatubarn)! Som exempel kan nämnas att 
handikappade barn ofta är mer isolerade och oftast hänvisade till att leva i en 
vuxenvärld. Vidare kan behovsstrukturerna vara något olika för barn med skilda 
former av handikapp (synskadade, autistiska, rörelsehindrade osv.). 

� Hur kan olika former av syskonförhållanden påverka barns utveckling under 
uppväxttiden och senare möjligheter till integrering med vuxenlivet? Finns det 
teorier och synsätt som behandlar syskonrelationer som kan vara viktiga för att 
kunna studera utvecklingsmöjligheter på barnhem och rehabiliteringscenters?  

� Hur utvecklas barns och ungdomars möjligheter till att lösa olika former av 
konflikter under skilda faser eller stadier av uppväxttiden? Vissa erfarenheter 
säger att besvärliga barn kan utveckla en bättre förmåga till konfliktlösning och 
att pojkar har egenskaper till konfliktlösning genom att följa välutformade regler 
för lekar. Finns det mer övergripande, sammanhängande teorier och synsätt som 
vidareutvecklar resonemangen kring barns möjligheter till inlärning om konflikt-
lösning? 

Mitt kunskapsintresse efter att ha genomfört uppsatsen har nu förskjutits till att vilja 
undersöka dessa fyra utvecklingspsykologiska frågor för barn och ungdomar.  
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Nödlidande barn i Östeuropa

Under många resor i världen har vi erfarit en omfattande nöd hos barn i olika länder. Barnens 

situation har också förvärrats i vårt välfärdssamhälle. Idag ser vi att barn lider av stora hälsoproblem, 

undernäring, problem med narkotika och prostitution samt brist på kärlek och omsorg.

I vår universella värld har alla barn rätt till en god uppväxtmiljö och en god omsorg. Detta 

innebär att alla grundbehov hos barnen behöver tillgodoses. Barnen behöver först och främst 

kärlek. Ett barn behöver ett hem med ömhet, värme och trygghet. Men även viktiga fysiska 

behov som näringsriktig mat, rent vatten, bra bostad och nödvändig sjukvård behöver tillgodoses. 

Alla barn har rätt till att gå i skolan och få en ändamålsenlig utbildning för livet. Våra barn ska 

inte behöva vara hungriga, frysa, bli slagna och misshandlade, jobba och slita för mycket, vara 

fängslade eller behöva bli offer för sexuella trakasserier. Barnen måste ha skydd mot olika former 

av övergrepp som kränker deras rättigheter till goda levnadsvillkor på vår jord.

I vår uppsats om nödlidande barn i världen vill vi koncentrera oss på följande syfte för arbetet:

”Vilka värderingsprinciper styr omhändertagande av nödlidande barn inom polsktalande regioner 

av Östeuropa”


