Barnkonventionen som svensk lag
gör barnet till rättighetsbärare

https://www.youtube.com/watch?v=Ctcbi4E4s8c
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KONVENTIONENS BARNSYN
BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE
Barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns, respekteras
och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet,
egna behov och intressen samt personlig integritet

❑ Visas värdighet och respekt för sitt människovärde

❑ Betraktas som aktiva medlemmar i sin familj och i samhällets olika delar
❑ Behandlas som en individ med egna angelägenheter, intressen och åsikter

Barnets rättigheter gäller alla barn i Sverige.

Barnkonventionen innehåller
54 artiklar
4 huvudprinciper (art 2, 3, 6, 12)
3 genomförandeartiklar (art 4, 42, 44:6)
13 artiklar om övervakning och anslutning
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Barnkonventionen i Sverige
I Sverige har staten det yttersta ansvaret för att konventionen
följs. Kommuner och Regioner har ett ansvar att leva upp till
konventionen.
Barnombudsmannen- Driver bevakar efterlevnaden av
barnkonventionen
FN:s barnrättskommitté- granskar de framsteg som länderna
gör.
Civilsamhället- Viktig roll i att synliggöra barnets rättigheter och
brister i tillämpningen av barnkonventionen

Barnkonventionen som lag
• Tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter.
• Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men det innebär inga
nya rättigheter för barn..
• Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar
(till exempel socialtjänstlagen, utlämningslagen och föräldrabalken) och
kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar – något som
tidigare inte varit möjligt.
Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det
yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Exempel påUtsatta grupper som kommer få ett starkare rättskydd

• barn i vårdnadstvister
• barn som är omhändertagna av socialtjänsten
• barn som befinner sig i migrationsprocessen
• barn med funktionsvariationer
• barn som blivit vittne till våld i hemmet
• barnet som utsatt för våld
Flera fall visar att barn inte har fått komma till tals i vårdnadstvister, vid
utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen. Andra exempel visar att
barn har fått göra sin röst hörd, men på ett sätt som inte tagit hänsyn till barnets
bästa och där barnet till och med blivit kränkt.
Det kommer också tydligare visa att bestämmelserna i konventionen hänger samman och utgör en helhet.
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Hur det ser hos mig i min verksamhet?
Vad vi behöver vi kartlägga, förstärka och
systematisera?

Barnkonventionens fyra grundprinciper
Alla rättigheter i barnkonventionen är lika viktiga. Dessa fyra artiklar som
bildar en grund och som vi alltid måste tänka på i sammanhang som rör barn.
FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Artikel 2
Icke diskriminering

Artikel 3
Barnets bästa

Artikel 6

Artikel 12

Barnets rätt till
liv, överlevnad och
utveckling

Barnets rätt att
komma till tals

Artikel 2

Skyldighet som organisation att ge
alla barn samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.

https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U

•

Arbetar din verksamhet systematisk direkt och indirekt med att alla barn har
samma rättigheter och lika värde?

• Vet du och din verksamhet vilka utsatta grupper vi möter och hur arbetar vi
medvetet med dem?

• Behöver vi ha mer vi kunskap och utveckla så att ni säkerställa att alla barn
har rätt till alla rättigheter, att inget barn diskrimineras på någon grund och att
vi ger barns rätt att till likvärdiga villkor?

Artikel 3

Organisationens skyldighet
Barnets bästa ska alltid komma i första
rummet.

• Utför vi systematiska beslut utifrån barnets bästa som säkerställer barnets bästa i alla beslut
som berör barnet direkt eller indirekt?
• Vet vi när och hur vi ska utföra en prövning av barnets bästa ?

Barnets Bästa!

Hur tungt i förhållande till
andra intressen?

.

Artikel 6
Skyldighet som organisation att ge barnets rätt till
liv, överlevnad och utveckling

● Viket ansvar har vi för barnets rätt till liv och utveckling i vår
verksamhet?
● Vilka behöver vi samarbeta med för att den bli formad från
barnets bästa
● Säkerställa att vår organisation anmäler misstanke om att barn
far illa.
Hur vet vi att barn inte diskrimineras på någon grund
● Barn har rätt att växa upp under likvärdiga villkor

Artikel 12
Skyldighet som organisation att ge barn rätt att
uttrycka sin mening i alla frågor som berör det

• Hur och på viket sätt Informerar vi barn om deras rättigheter?.?
• Hur och på vilket sätt Informera vi föräldrar om deras ansvar för barnets rättigheter?

• Informera nyanställda om hur din verksamhet, organisation arbetar med barnets
rättigheter.
• När och hur ger vi barn möjlighet till rätten att uttrycka sin mening eller ställa frågor i vår
verksamhet?

• Kan barn själva vända sig till oss och ställa frågor?
• Hur tar vi ansvar och beaktar de barn säger?

Barns rättigheter allas ansvar
Förstå – kunna – vilja
Politiker – Fattar bra beslut som går att genomföra och är grundade i
barnrätten
Chefer – Skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna
genomföra besluten i organisationen
Som medarbetare – Använd rätt metoder för att tillämpa
rättigheterna bland barn och unga

Rättighetsbaserat arbetssätt

Dags att stärka barnets roll som
rättighetsbärare!

Åsa Stålhane asa.stalhane@regionsormland.se

