
En kort rapport från seminariet “Stulen barndom”

Seminariet Stulen barndom hölls som planerat den 2 :a juni 2010 på Riksdagshuset i Stockholm. Detta end-
agsseminarium hade som mål att belysa barnens situation i världen i allmänhet och barnarbetarnas situation i 
synnerhet. Seminariets mål var att väcka intresse hos olika organisationer och aktivister för att kunna intensi-
fiera arbetet med barnens mänskliga rättigheter och förbättring av deras livssituation.
Seminariet Stulen barndom arrangerades i samarbete med ”Darvag, centrum för barnlitteratur”, ”X-cons” och 
”aktivistgruppen för mänskliga rättigheter i Europa och Nord Amerika”. I seminariet deltog flera grupper av 
människor som arbetar med barnens rättigheter i samhället.
Som ett steg i valda inriktning lyckades seminariet bidra med djupa och innehållsrika diskussioner om den 
rättslöshet som världens barn upplever och grunderna för denna fasanfulla verklighet. Iranska barnens livs-
situation där avrättningar av barn ingår uppmärksammades särskilt.

Första talaren var Kailash Satyarthi. Han är ordförande för ”Global march against child labour” och ” South 
Asian Coalition on Child Servitude (SACCS)”. Global march arrangerade 1989 en världsomfattande protest-
marsch till Geneva där ILO konferensen om barnen skulle hållas. Marschen resulterade i att ILO antog barnkon-
ventionen och även senare målformuleringen 182 som skulle förhindra barnarbete med farliga arbetsuppgifter 
och ge en laglig skydd för barnaktivisterna.
Kailash tog upp vikten av utbildning för barnen. Avgiftsbefriade utbildningar skall ersätta barnarbetet som en 
del av de målen som sattes upp av Förenta Nationer och är känd som ”Milleniemål” . Han visade hur den rika 
världen kan avskaffa barnarbetet om det finns politisk vilja. Kailash visade hur de medel som har satsats hit-
tills påverkat situationen. Behovet av större satsningar för att ersätta barnarbetet med utbildning och studier 
tydliggjordes av Kailash.

Ehsanollah Khan, grundaren av ”barnens befrielsefront mot slaveriet” i Pakistan, var seminariets nästa talare. 
Han hade fått förhinder och talade via Skype om sin syn på barnens livssituation i världen. Han började sitt tal 
med att hedra minnet av Eghbal Massih, den modige och rättmätige talesmannen för pakistans barnarbetare. 
Eghbal mördades av pakistans arbetsgivarmaffian 1995. Ehsanollah Khans långa erfarenhet i befrielsekampen 
mot barnslaveri övertygat honom att världsfreden aldrig uppnås om vi inte kan utrota barnarbetet i världen. 
Han visade att med hjälp av en bråkdel av de pengar som investeras i uppbyggnad av nationella arméer kan 
världens barn befrias från slaveri och sitta på skolbänkar. Det skulle vara större garant för fredliga lösningar av 
världskonflikter än de vapen som skaffas.

Susan Bahar är redaktör och ansvarig utgivare för barn och ungdomsmagasinet ”Darvag”. Hon har varit ak-
tiv medlem i ”Global march against child labour” sedan dess bildande. I sitt inlägg ville hon belysa barnens 
situation i Iran. Hon beskrev den strukturerade rättslösheten som har inbäddats i den Islamiska republikens 
arbetslagar. Hon krävde att världssamfundets uppmärksamhet riktas mot de mest bortglömda barnarbetarna 
i världen.  Hon förklarade hur vissa länder legitimerar barnarbetet genom att relatera det till ländernas tradi-
tioner och lagar. Rättslösheten för de barnen blir omfattande.

Peter Söderlund, Miljöpartist och ordförande i ”X-cons”, var det nästa talare. Med utgångspunkt i sitt eget liv 
berättade Peter om hur barndomen påverkas av dåliga familjeförhållanden, fattigdomen och andra sociala 
problem. Peter som hade börjat jobba som åttaåring visste någorlunda  hur det känns för alla de barnarbetarna 
som levde i I- eller U-länderna. Han kunde visa likheten mellan barnarbetes funktion i de olika samhällena.

Sofi Karimi, Rättsaktivist, talade för ”Aktivistgruppen för mänskliga rättigheter i Europa och Nord Amerika”. 
I en skakande skildring av den inhumana ultimata straffet ”avrättning” visade hon med hjälp av officiella me-
diekällor i Iran att flera minderåriga barn har avrättats under de senaste åren med hjälp av de civila och re-
ligiösa lagar. 

Saber Mehdizadeh, Beteendevetare, Darvags medarbetare och medlem i Global March against child labour, 
ägnade tiden åt att visa den konfliktfyllda livssituationen för barn med utländsk bakgrund. Han kallade sin 



framställan för ”stulen identitet”. Svårigheten att ha en enhetlig identitet i ett europeiskt samhälle för barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund diskuterades. Saber redogjorde hur olika sociala och kulturella fenom-
en med hjälp av olika synsätt som kulturrelativism, andrafiering och etniska kategoriseringar öppnade för 
en strukturell diskriminering och en utanförskap som resulterar i en konfliktfull identitet. Det ökar etniska 
avståndet mellan samhällsgrupper och påverkar ungdomarnas uppfattning om majoritetssamhällets syn och 
attityd om minoriteternas roll och tillhörighet i samhället.
Seminariets alla inlägg kommer att publiceras i en specialnummer av magasinet ”Darvag” på svenska och persiska.
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