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LOIPR – barnvänlig version 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den brukar kallas, 
innehåller mänskliga rättigheter för barn. Barn är alla människor upp till 18 år. Nästan alla 
länder i världen har skrivit under på att de lovar att följa barnkonventionen. Det betyder att 
alla länders regeringar ska se till att varje barn får sina rättigheter. Till exempel att barn ska 
bli lyssnade till, att de ska gå i bra skolor, skyddas mot utnyttjande och våld och att de ska ha 
möjlighet att utvecklas på ett sätt som passar varje enskilt barn. Barnkonventionen gäller alla 
barn som är i ett land, oavsett om barnet har uppehållstillstånd eller inte, vad barnets 
föräldrar säger, eller hur gammalt barnet är – så länge hen är under 18 år.  
 
Vart femte år ska varje land rapportera till FN och berätta hur de lever upp till 
barnkonventionen. FN tar också in rapporter från organisationer i varje land för att få en bra 
bild av hur barn i landet får sina rättigheter uppfyllda. FN:s barnrättskommitté som består av 
18 oberoende experter från hela världen som tar emot och granskar rapporterna. 
Barnrättskommittén ger också rekommendationer om hur länder kan och bör stärka sitt 
arbete för barns rättigheter. 
 
I Sverige är vi en grupp organisationer som under 2019 och 2020 arbetat med att 
tillsammans välja ut de frågor vi tycker är allra viktigast för barns rättigheter i Sverige idag. Vi 
har gjort det för att förbereda FN:s barnrättskommitté på vilka frågor vi tycker att det är 
viktigt att de tar upp med Sverige när den svenska regeringen rapporterar nästa gång. 
 
Tillsammans har vi diskuterat, formulerat och valt ut de frågor vi tycker är viktigast just nu. 
Resultatet är en lista med frågor som vi skickade till FN:s barnrättskommitté i mars 2020. Det 
här är en översatt och lite förkortad version av de frågorna. Bars rättigheter finns i alla delar 
av samhället, och självklart hade vi kunnat skriva många fler frågor. Men eftersom utrymmet 
var begränsat har vi tillsammans valt ut just de här frågorna. 
 
Under sommaren 2020 skickar FN:s barnrättskommitté de frågor de tycker att Sverige ska 
svara på till den svenska regeringen, och sedan har Sverige ett helt år på sig att skicka in sitt 
svar. De svenska barnrättsorganisationerna kommer under det året fortsätta jobba med att 
följa upp hur Sverige lever upp till barns rättigheter. Vi kommer till exempel att tillsammans 
med barn och unga jobba med de frågor som Sverige har fått av FN. Barn och ungas egna 
röster och erfarenheter är det allra viktigaste när vi undersöker hur Sverige följer det vi lovat 
– att varje barn ska ha alla sina rättigheter. 
 
Corona? 
På vår lista finns det inte med några frågor om Corona. Corona har påverkat barn i Sverige 
väldigt mycket, men arbetet med listan gjordes innan Corona-krisen kom till Sverige. När vi 
följer upp frågan under 2020 och 2021 kommer självklart Corona att finnas med.  
 
Tack till alla organisationer som varit med och jobbat fram frågorna! Extra tack till Rädda 
Barnen, Nätverket för Barnkonventionen, Synskadades riksförbund, Asylrättscentrum, 
UNICEF och Bris som jobbat med den svenska översättningen, och till klass 9A på Täby 
Friskola som granskat texten och kommit med viktiga synpunkter på språket. 
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UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Barnrättsbyrån, Asylrättscentrum, Plattformen civila Sverige 
mot människohandel, Rädda Barnens Ungdomsförbund, BRIS – Barnens rätt i samhället, 
Knas Hemma, Synskadades riksförbund, ECPAT Sverige, Teskedsorden, Nätverket för 
barnkonventionen, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Förbundet Unga 
Rörelsehindrade, Hörselskadades riksförbund, Autism- och Aspergerförbundet, Civil Rights 
Defenders, Unizon, Maskrosbarn och RFSL-Ungdom. 
 
De viktigaste barnrättsfrågorna i Sverige just nu: 
 
Del 1 - Hur genomförs barnkonventionens rättigheter i Sverige? 
 
Barnkonventionen i den svenska lagen 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen en del av den svenska lagen. Detta är ett mycket 
välkommet beslut och något FN:s barnrättskommitté flera gånger har bett Sverige göra.    
 
Men om barnkonventionen och annan lag inte stämmer överens med varandra finns det 
inget som säger att det som står i barnkonventionen ska vara det som gäller. Dessutom har 
inte alla delar av barnkonventionen blivit lag. Det finns två tillägg till barnkonventionen (så 
kallade tilläggsprotokoll) som Sverige har skrivit under men som inte har gjorts till svensk lag.  
 
Alla som arbetar med saker som rör barn och barns rättigheter måsta ha kunskap om 
barnkonventionen och vad det betyder att den har blivit lag. Barn måste också själva ha 
kunskap o sina rättigheter för att bättre kunna kräva dem. Men de projekt och insatser som 
regeringen startat för att ge till exempel kommuner och myndigheter kunskap genomförs 
alla på kort sikt. För att det ska bli skillnad för barn på ett hållbart sätt behöver kunskap och 
kunnande byggas upp långsiktigt.  
 
Hur kommer Sverige se till att barnkonventionen och barnkonventionens tilläggsprotokoll 
kommer vara det som gäller om det finns regler i andra svenska lagar som inte stämmer 
överens med barnkonventionen? 
 
Vad kommer regeringen göra för att sprida kunskap om barnkonventionen, så att barns 
rättigheter uppfylls i alla frågor som rör barn i alla olika delar av samhället?  
 
Rätten att klaga 
Det är svårt för barn i Sverige idag att kräva sina rättigheter om rättigheterna inte uppfylls, 
både i kommunen, nationellt och internationellt. Det finns ett tillägg till barnkonventionen 
som kallas det tredje tilläggsprotokollet som handlar om just rätten att klaga till FN om dina 
rättigheter inte uppfylls. Men Sverige har valt att inte skriva under tillägget, som då inte 
gäller i Sverige. Regeringen säger att det inte är aktuellt just nu, och har inte ens startat en 
utredning för att undersöka frågan. 
 
Sverige har inte heller någon myndighet särskilt anpassad för att barn ska kunna vända sig 
dit och klaga om deras rättigheter kränks. Myndigheten Barnombudsmannen har i uppdrag 
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att få myndigheter, kommuner och landsting att arbeta som barnkonventionen säger. Men 
Barnombudsmannen kan inte driva enskilda fall, om ett barns rättigheter har kränkts. 
Barnombudsmannen är den enda ombudsman som inte kan driva fall för den grupp den är 
ombudsman för.  
 
När kommer regeringen att skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en 
internationell klagomekanism? 
 
Vad kommer Sverige göra för att se till att barn som inte får sina rättigheter uppfyllda ska 
kunna vända sig till någon och få hjälp på ett bra sätt på lokalt, nationellt och 
internationellt? 
 
Vad gör regeringen för att Barnombudsmannens ska kunna ta emot, utreda och ge stöd i 
frågor från enskilda barn? 
 

Klimatförändringar och barns deltagande  
Inspirerade av Greta Thunberg höjer klimatstrejkande barn och unga sina röster unt om i 
Sverige, men hittills utan att politiker och andra beslutsfattare agerat på deras krav. I 
regeringens olika initiativ på klimatområdet är inte barn en prioriterad grupp. 
Klimatförändringen är ett hot mot barns rättigheter. Klimatkrisen leder till större orättvisor 
och gör situationen värre för barn som redan lever i utsatthet.  
 
2019 lämnade en grupp unga klimataktivister, däribland Greta Thunberg, in ett klagomål till 
FN:s barnrättskommitté. Men eftersom Sverige har valt att inte skriva under 
barnkonventionens tredje tilläggsprotokollet gäller inte klagomålet Sverige. Det är 
anmärkningsvärt och borde få regeringen att agera omedelbart.  
 
Hur säkerställer regeringen att barn och unga kan delta på ett meningsfullt sätt i beslut som 
rör åtgärder mot klimatförändringen? 
 
Barns tillgång till rättssystemet 
När ett barn har utsatts för våld eller något annat brott kan barnet behöva vara med i en 
rättsprocess. Att förhöras av polis och vara med under en rättegång kan vara jobbigt och svårt. 
Därför måste processen vara anpassad efter barnet som deltar. Alla vuxna måste till exempel 
använda ett språk som barnet förstår, och förklara tydligt vad som händer. Det är barnets 
rättighet. Trots det finns det många barn som berättar att de har varit med i osäkra, 
obegripliga och oförutsägbara processer.  
 
Hur ser ni till att alla processer i domstolar och socialtjänst, är begripliga, förutsägbara och 
säkra för de barn som deltar? 
 
Vad Barnombudsmannen kan göra 
Regeringen har gett Barnombudsmannen flera nya uppdrag och mer att göra. Men samtidigt 
har myndigheten inte fått så mycket pengar i sin budget som behövs. Det är väldigt viktigt att 
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Barnombudsmannen har de resurser som krävs, särskilt när barnkonventionen just har blivit 
lag och det är många kommuner och myndigheter som behöver stöd.  
 
Hur ser regeringen till att Barnombudsmannen har resurser för att på ett effektivt och bra sätt 
vara ett stöd när barnkonventionen är lag i Sverige?  

Budget och barnrätt 
Ett bra sätt att följa och förstå hur ett land, en myndighet eller en kommun arbetar med 
barns rättigheter är att titta på budgeten. Men Sveriges statsbudget, som är den budget som 
gäller hela Sverige, har ingen del som visar eller diskuterar hur olika satsningarna och 
nedskärningarna påverkar barns rättigheter. Samma sak gäller i de flesta kommuner och 
myndigheter.  

När och hur kommer regeringen att börja jobba med en barnrättsbaserad budgetmodell som 
tydligt visar hur statliga pengar påverkar barnets rättigheter?  

 
Att pröva vad som är bäst för ett barn 
Personer som fattar beslut om barn, till exempel i en kommun, ska förklara och beskriva hur 
de har tänkt på barnets bästa. Men det ofta gör det inte på ett bra sätt. Till exempel utreds 
barnets bästa ofta baserat på generella uttalanden och riktlinjer, istället för att utgå från 
läget för det enskilda barnet.  
 
Inom den sociala barnavården, som socialtjänsten, väger vårdnadshavarens rättigheter ofta 
tyngre än barnets, även i utredningar som handlar om missförhållanden i hemma. Vad som 
är barnets bästa borde finnas med alla beslut och åtgärder som berör barn. Men till exempel 
i socialtjänstlagen står det att vårdnadshavare måste ge sitt medgivande för att barnet ska få 
tillgång till en insats. Det borde självklart istället vara barnets bästa som styr vad 
socialtjänsten sätter in för insatser.  
 
Hur kommer regeringen att se till att socialtjänstlagen och andra lagar tydligt säger att 
barnets bästa ska prioriteras i alla beslut som rör barn? 
 
Rätten till information och skydd  
Allt eftersom tekniken utvecklas så utvecklas också barns användning av internets olika 
plattformar och appar. Mycket lättillgängligt material på nätet, som porr, våld och annat som 
inte är avsett för barn gör att det är viktigt att barn lär sig navigera på ett säkert sätt på nätet. 
Samhället har ansvar för att skydda barn från skadlig information. De svenska skolornas arbete 
ser väldigt olika ut både vad gäller innehåll och kvalitet. Barnrättskommittén har 
rekommenderat Sverige att ge skolan ansvar för att utbilda barn i att vara säkra på nätet. 
 
Vad gör regeringen för att utreda och förebygga att barn utsätts för skadligt innehåll på nätet?  
 
Del 2 - Ojämlikhet 
 
Barnets ojämlika tillgång till rättigheter 
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Kommunerna i Sverige bestämmer själva över det mesta av sin verksamhet. Det gör att det 
är stora skillnader i hur barns rättigheter efterlevs. Vart du bor kan alltså vara avgörande för 
ifall du får dina rättigheter eller inte. Att till exempel växa upp i ett utsatt område gör att 
barn riskerar att inte få det stöd och den hjälp som de har rätt till.  
 
På vilket sätt jobbar regeringen för barn i hela Sverige, oavsett var de bor, ska få sina 
rättigheter respekterade?  
 
Hur kommer regeringen arbeta med att se till att vi vet hur de regionala skillnaderna ser ut 
vad gäller barnets tillgång till sina rättigheter, till exempel inom socialtjänsten? 

 

Ekonomisk ojämlikhet 
Socialdepartementet utvärderar den svenska familjepolitiken för att se på vilket sätt den 
bidrar till att minska ekonomiska skillnader och ger alla familjer en bra levnadsstandard. Idag 
ser vi att ojämlikheten mellan barn ökar och att politiken inte leder till den utjämning som 
det är tänkt. 

2018 gjordes mindre höjningar av barnbidraget och underhållsstödet. Men många av de 
barn som lever under mycket tuffa ekonomiska förhållanden, som papperslösa barn och 
barn i familjer som får försörjningsstöd, får inte del av de här förbättringarna. Att ha mycket 
lägre levnadsstandard än de flesta andra barn kan påverka ett barn negativt på många sätt 
på både lång och kort sikt. 

Vad kommer regeringen göra för att öka jämlikheten mellan barnfamiljer? 

Vad tänker regeringen göra för att förbättra situationen för de barn som lever i störst 
ekonomisk utsatthet och för att konsekvenserna av utsattheten ska bli så små som möjligt?  

 
Barns och familjers erfarenheter av hemlöshet  
En konsekvens av fattigdom är att antalet barn i familjer som lever i hemlöshet ökar. Barn till 
ensamstående mammor med migrationsbakgrund, barn som kommit ensamma samt unga 
generellt är särskilt utsatta. Det är inte som tidigare i första hand psykisk ohälsa eller 
missbruk i familjen som leder till att barn och unga står utan bostad. Många organisationer 
rapporterar att orsakerna till hemlöshet allt oftare är låga inkomster i kombination med brist 
på billiga bostäder. 

Hur ser regeringen till att alla barn får rätten till bostad uppfylld?  

 
Del 3 - Barn på flykt i Sverige 
 
Bedömning av ålder på barn som söker asyl i Sverige 
En person under 18 år är ett barn. Att ett barn identifieras som just ett barn krävs för att 
barnet ska kunna få de rättigheter som barn har. När ett barn kommit till Sverige och sökt 
asyl är det, med barnets samtycke, tillåtet att använda medicinska metoder för att bedöma 
barnets ålder. Men de metoder som används, som tandröntgen och röntgen av knäled är 
osäkra och många experter menar att metoden inte är tillräckligt säker. Dessutom tittar 
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Migrationsverket oftast mer på just de medicinska bedömningarna jämfört med andra (icke-
medicinska sätt) att bevisa sin ålder.  
 
Statistik från Migrationsverket visar att det också har skett en stor ökning av antalet 
ensamkommande vars ålder skrivits upp till 18 år eller äldre, därför att de ansetts vara 
uppenbart vuxna. 
 
Hur kommer regeringen se till att bedömningar av ålder på barn som sökt asyl görs med 
hänsyn till barnets bästa? Hur kommer regeringen arbeta för att bedömningarna görs med 
tillräckliga marginaler så att inget barn riskerar att bedömas som vuxen?  
 
Barnets bästa efter familjeåterförening 
För barn som kommit ensamma till Sverige och fått uppehållstillstånd, upphör omedelbart 
allt stöd från samhället när barnets familj kommer hit. Detta sker utan en prövning av 
barnets bästa. Ofta innebär det att det barn som kommit först får ta ett väldigt stort ansvar 
för familjens nya liv i Sverige. Barnet får i praktiken ansvaret för alltifrån 
myndighetskontakter till att hitta skola och bostad. Detta riskerar att påverka barnet mycket 
negativt och försämra bland annat hälsa och skolresultat. 
 
Hur kommer regeringen säkerställa att barnets bästa prioriteras av myndigheter innan, 
under och efter en familjeåterförening? 
  
Hur kommer regeringen att arbeta för att säkerställa och utvärdera ensamkommande barns 
rättigheter när de återförenas med familjen i Sverige?  
 
Asylsökande barn och artikel 12 
Det finns flera begränsningar av asylsökande barns rätt att göra sin röst hörd. Enligt den 
svenska utlänningslagstiftningen kan man göra undantag från barnets rätt att höras i ett 
ärende om det anses olämpligt att höra barnet. Flera studier visar att barns rätt att komma 
till tals inte respekteras i tillräcklig utsträckning i praktiken. Att barn själva inte får komma till 
tals minskar möjligheten att upptäcka barns egna skäl för att få asyl. 
 
Vad planerar regeringen att göra för att se till att barns rätt att bli hörda i asylprocessen 
respekteras? 
 
Familjeåterförening 

Rätten att återförenas med sin familj för barn som fått uppehållstillstånd i Sverige 
begränsades kraftigt genom en ny lag 2016, ofta kallad den tillfälliga lagen. Lagen har fått 
mycket kritik, bland annat för att barn som nekats rätten återförenas med sin familj riskerar 
att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Dessutom har lagen använts på olika sätt för olika 
personer och migrationsöverdomstolen har slagit fast att den inte stämmer överens med 
barnkonventionen.  
 
Regeringen har till viss del lyssnat på kritiken och när den tillfälliga lagen förlängdes till år 
2021, öppnades möjligheten till familjeåterförening för fler. Dock kvarstår många praktiska 
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hinder och strikta krav som gör det svårt för många barn och unga att återförenas med sina 
familjer. 
 
Vad planerar regeringen att göra för att ge alla barn den möjlighet till familjeåterförening 
som de har rätt till?  
 
Skydd för barn på flykt 
Under de senaste åren har det skett flera förändringar av lagar som rör barn på flykt. En 
tillfällig lag trädde i kraft i juli 2016, och har förlängts till juli 2021. Den tillfälliga lagen har på 
många sätt påverkat både ensamkommande barn och barn som söker asyl tillsammans med 
sina familjer negativt. Bland annat ges idag tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för 
permanenta, vilket har gjort att många barn är stressade och mår dåligt. Dessutom har 
möjligheten för barn att få uppehållstillstånd av det som kallas humanitära skäl begränsats. 
Tidigare kunde barn få uppehållstillstånd om det fanns särskilt ömmande omständigheter. 
Men nu är det väldigt svårt och gäller bara om en utvisning helt går emot de internationella 
konventionen som Sverige har skrivit under. Olika rapporter, bland annat från myndigheten 
Migrationsverket, visar att den nya lagen har fått allvarliga konsekvenser, till exempel för barn 
som är sjuka. 

 
Vad gör regeringen för att se till att asylsökande barn kan få uppehållstillstånd av humanitära 
skäl som en långsiktig lösning? 
 
Hur kommer regeringen arbeta för att verkligen se till att barnkonventionen gäller alla barn -  
också barn på flykt? 
 
Från barn till vuxen på flykt 
Barn och unga som flytt till Sverige får idag inte vård och stöd på samma villkor som andra 
barn. De senaste årens förändringar i mottagningen av barn och unga som söker asyl har lett 
till hårda konsekvenser för de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år när de är i 
asylprocessen. När en asylsökande fyller 18 år förlorar hen idag till exempel det boende som 
kommunen erbjuder och måste i stället flytta till Migrationsverkets boenden i olika delar av 
landet, eller själva ordna boende. Dessutom förlorar hen sin gode man, den kontaktperson 
som har som uppdrag att se till att barnet får det stöd hen har rätt till under sin första tid i 
Sverige. Det behövs en plan för att se till att det blir en bra övergång mellan det stöd barnet 
får före och efter 18-årsdagen. 
  
De barn och unga som får ett slutligt avslag på sin asylansökan lämnas idag utan möjlighet till 
försörjning eller boende. Att vara sårbar på det sättet ökar risken att utsättas för brott, 
övergrepp och sexuellt utnyttjande. De här riskerna behöver kartläggas och utredas.  
 
Hur ska den svenska regeringen se till att ensamkommande barn inte diskrimineras inom 
exempelvis socialtjänsten och att de får vård och skydd på lika villkor som andra barn i Sverige? 
 
Vad gör regeringen för att underlätta övergången från barn till vuxen ålder, och för att se till 
så att ensamkommande barn och ungdomar behandlas med respekt för sina rättigheter? 
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Vad planerar regeringen att göra för att minimera risken för att barn och ungdomar som har 
fått ett slutgiltigt beslut på sin asylansökan blir hemlösa och riskerar att utnyttjas? 
 
Barns egna asylskäl 
Barn som kommer till Sverige med sin familj ses inte som individer i asylprocessen, och därför 
bedöms inte varje enskilt barns skäl för att få asyl i Sverige. Barnet kan ha egna skäl till att 
stanna i Sverige, men då behöver barnets skäl undersökas och bedömas. Om man bara går på 
familjens, eller de vuxnas skäl, riskerar barns egna skäl att glömmas bort eller ignoreras.  
 
Asylansökningar från ensamkommande barn bedöms mer utifrån individen, men det finns 
ändå liknande brister eftersom barnspecifik förföljelse eller barnets erfarenheter av förföljelse 
inte alltid tas med i bedömningen. 
 
Vad gör regeringen för att varje barns egna asylskäl ska bli bedömda och beaktade i barnets 
asylärende? 
 
Diskriminering av HBTQI i asylprocessen 
Barn och unga som identifierar sig som HBTQI diskrimineras i asylprocessen. Forskning visar 
att fördomar och åsikter styr hur trovärdiga barn och unga bedöms vara. Migrationsverket 
gjorde 2017 en egen rapport där de granskade HBTQI-ärenden och kom fram till att i 25% av 
fallen var beslutet fel eller tveksamt. Barn och ungdomar som identifierar sig som HBTQI 
riskerar att inte få tillgång till sina rättigheter i asylprocessen, vilket kan få väldigt allvarliga 
konsekvenser för barnet. 
 
Hur planerar regeringen att säkerställa att asylrätten är jämlik och värnar om allas rättigheter, 
på lika villkor och utan diskriminering, inklusive HBTQI-barns rättigheter? 
 
Grupper med hög risk att utnyttjas sexuellt 
Barn som har flytt till Sverige utan vuxna är en utsatt grupp som löper särskilt hög risk för att 
utnyttjas i prostitution, utnyttjas mot ersättning och/eller utnyttjas sexuellt. Det saknas idag 
bra statistik och kunskap om hur många barn som utnyttjas och hur det kan förebyggas. 
 
Vilka konkreta skyddsåtgärder planerar regeringen för att skydda ensamkommande barn och 
ungdomar från sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp? 
 
God man till ensamkommande 
Alla ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige har rätt till en god man som 
hjälper till med kontakter med myndigheter och ser till att barnet får det stöd hen har rätt till. 
Men det varierar väldigt mycket vilken kompetens de som har uppdrag som god har. 
Dessutom lägger de olika mycket tid och engagemang, vilket gör att barn kan missa viktig 
information och gå miste om stöd de har rätt till. Eftersom det inte finns någon gräns för hur 
många uppdrag en person kan ta som god man finns det också personer som helt enkelt tar 
fler uppdrag än de hinner med. 
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Hur tänker regeringen se till att de barn som kommer utan sina vårdnadshavare till Sverige får 
en god man omedelbart? Och hur ska regeringen arbeta för att den person som är god man 
har tillräcklig kunskap, utbildning och tid för sina uppdrag?  
 
Att återvända efter avslag på asylansökan 
Sverige har som mål att fler personer som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt 
ursprungsland. Det gäller också barn. Men i den här processen får barn ofta inte sina 
rättigheter tillgodosedda. Det görs till exempel få bedömningar av vad som är barnets bästa, 
och det förekommer att barn låses in på de platser som kallas förvar, ensamma eller 
tillsammans med vuxna, inför att de ska återvända. 
 
Om ett barn som kommit till Sverige utan sin familj ska utvisas behöver det finnas ett så kallat 
ordnat mottagande i landet dit barnet skickas. Det handlar om att barnet ska ha någon som 
tar emot, i första hand barnets familj. Men migrationsverkets arbete med att se till att det 
verkligen finns ett ordnat mottagande startar först efter det att barnet fått avslag på sin 
ansökan. Det borde ligga på myndigheterna att kunna visa att det finns ett ordnat mottagande 
innan beslutet fattas. Nu hamnar det i praktiken på barnet att kunna bevisa att det inte finns 
någon familj som kan ta emot. Det ställs också mycket hårda krav på hur bevisningen ser ut. 
För många barn som får avslag är det här en väldigt jobbig process, som kan pågå under lång 
tid. 
 
Vad kommer regeringen göra för att barnets bästa ska bedömas och tas hänsyn till vid beslut 
om att ett asylsökande barn ska återvända till sitt hemland? 
 
Hur ska regeringen säkerställa att inget barn sätts i förvar i väntan på att lämna Sverige? 
 
Vad gör regeringen för att stoppa de situationer där barn under lång tid lever i Sverige med 
ett återvändandebeslut som inte går att genomföra – utan att beviljas uppehållstillstånd? 
 
Del 4: Våld mot barn 
 
Definitionen av våld mot barn i svensk lag  
Det finns ett glapp mellan vad som enligt barnkonventionen är våld mot barn och vad som 
enligt den svenska lagen är våld mot barn. Idag räknas inte alla former av psykiskt våld och 
försummelse av barn som ett brott i den svenska lagen. Förslag om att se över vad som i 
lagen räknas som våld mot barn har lagts fram till regeringen. Bland annat finns ett förslag 
om att det ska ses som att ett barn är utsatt för ett brott om hen har bevittnat våld. Ett sånt 
förslag skulle ge barnet mer skydd och möjlighet till stöd. 
 
Vad planerar regeringen att göra för att definitionen av våld mot barn i den svenska lagen 
ska stämma överens med den definition som finns i barnkonventionen? 
 
Våld mot barn 
Det är större risk för barn i vissa grupper att utsättas för våld än andra barn. Bland barn 
placerade i familjehem eller på institutioner uppger 83% att de utsatts för våld, vilket kan 
jämföras med 42 % av barn som bor hemma. Barn med funktionsnedsättning, yngre barn, 
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barn som identifierar sig som varken pojke eller flicka, barn till föräldrar som separerat och 
befinner sig i konflikt om vårdnad och boende och barn som lever under stark familjekontroll 
är andra där risken att utsättas för våld är större. 
 
Vad planerar regeringen att göra för att alla som möter barn, i till exempel barnomsorg, 
elevhälsan, familjehem och föräldrar ska ha kunskap om våld mot barn och hur det påverkar 
barnets liv? 
 
Vad gör regeringen för att informera barn om att de alltid har rätt till frihet från alla former 
av våld samt var de kan vända sig för att få hjälp och skydd?  
 
Vad gör regeringen för att skydda de mest utsatta barnen från våld? 
 
Våld mot barn som en folkhälsofråga  
Enligt stiftelsen Allmänna Barnhuset har 44% av barn mellan 15 och 18 år blivit utsatta för 
våld av en vuxen någon gång under uppväxten. Att bli utsatt för våld som barn kan få många 
negativa konsekvenser, som sämre livskvalité och sämre fysisk och psykisk hälsa både när 
personen är barn och när hen blir vuxen. Att barn utsätts för våld får alltså konsekvenser 
både för det enskilda barnet och för samhället som helhet. Sverige behöver lägga mer 
resurser på att förebygga våld mot barn.  
 
Att se våld mot barn som en folkhälsofråga i Sverige är ett steg för att ge frågan de resurser 
och den uppmärksamhet den behöver. 
 
Hur arbetar regeringen för att förebygga alla former av våld mot barn i Sverige?  
 
Vad kommer regeringen att göra för att höja kunskapen hos människor i Sverige om varje 
barns rätt till ett liv fritt från våld?  
 
Vilka nya initiativ planerar regeringen för att se till att arbetet mot våld och sexuell 
exploatering av barn prioriteras och får tillräckliga resurser? När görs våld mot barn till en 
folkhälsofråga? 

Våld 
Den svenska statistiken om våld mot barn är mycket bristfällig och behöver förbättras.  
Exempelvis saknas det bra statistik om barn som blir utsatta för våld av sina vårdnadshavare, 
och det saknas nationell statistik över anmälningar om våld mot barn i hemmet till 
socialtjänsten.  Även statistik om de insatser som görs för att skydda barn mot våld i 
hemmet saknas.  
 
Vilka gör regeringen för att förbättra insamlingen av statistik av våld mot barn i hemmet på 
både lokal och nationell nivå? 
 
Våld i unga relationer 
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Var fjärde tjej eller kvinna mellan 16 och 24 år i Sverige har utsatts för någon form av våld av 
en partner eller expartner. Det är vanligt att våld förminskas eller avfärdas av vuxna när de 
inblandade är unga. Alla som möter unga måste få mer kunskap och medvetenhet om våld i 
nära relationer bland unga. Det behövs också mer arbete för att förebygga att pojkar och unga 
män använder våld mot en partner.  
 
Vilka åtgärder planerar regeringen att vidta för att minska våld mot tjejer och unga kvinnor i 
nära relationer? 
 
Del 5: Sexuella övergrepp mot barn 
 

Sexuella övergrepp  
Det finns ingen systematisk statistik över barn som utnyttjas sexuellt i Sverige. Vi vet därför 
inte hur många barn som blir utsatta eller hur många barn som utnyttjas i prostitution 
trafficking. Sverige har heller ingen statistik över barns som utnyttjas sexuellt på nätet. 
Bristen på statistik gör att arbetet med att motverka att barn utsätts blir sämre, något som 
särskilt drabbar barn med hög risk att utsättas för sexuell exploatering. Utan bra statistik är 
det också svårare att vet exakt vilka satsningar som behövs för att på allvar kunna motverka 
alla former av sexuellt utnyttjande av barn. 
   
Hur arbetar regeringen för att skapa bra insamling och sammanställning av statistik om alla 
former av sexuellt utnyttjande av barn?  
 
Kunskap om sexuellt utnyttjande barn 
Barn som utsätts för sexuella övergrepp i någon form har rätt till skydd och rehabilitering. 
Vuxna som möter de här barnen i sitt jobb, till exempel socialtjänst, läkare och personal i 
skolan måste ha kunskap om att sexuella övergrepp förekommer och hur de ska ställa frågor 
för att upptäcka utnyttjanden och stötta barnen. De vuxna måste också känna till att det är 
större risk att barn från vissa grupper utsätts, till exempel HBTQI-barn, flickor samt 
ensamkommande barn. 
 
Det behövs bra utbildning om sexuella övergrepp mot barn för alla vuxna som jobbar med 
barn och unga. Alla vuxna som möter barn ska vara förberedda och veta vad de ska göra om 
de misstänker eller vet att ett barn är utsatt. 
 
Hur kommer Sverige se till att alla vuxna som möter barn känner till att det är en rättighet att 
inte utnyttjas sexuellt i någon form (handel med barn, prostitution, sex mot ersättning, 
bilder/filmer) och att de vet vad de ska göra för att anmäla utnyttjandet och stötta barnet? 
 
Hur kommer regeringen jobba för att skydda de barn som av olika orsaker löper större risk att 
utsättas för sexuella övergrepp?  
 
Skydda barn och unga mot sexuell exploatering 
Varje barn har rätt till skydd mot sexuell exploatering oavsett barnets ålder eller mognad. 
Men i den svenska lagen idag har barn över 15 år har inte samma juridiska skydd mot 
sexuella övergrepp och sexuellt våld som barn under 15 år. Till exempel kan förövare idag 
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ofta frias genom att hävda att de inte visste eller förstod att ett barn var under 15 år när 
övergreppet begicks. Lagen borde ställa krav på att det fullt ut är en vuxens ansvar att 
säkerställa att den andra personen inte är ett barn.  
 
När har Sverige en lagstiftning som ger skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjanden för 
alla barn under 18 år, och som lägger fullt ansvar på förövaren? 
 
Förebygga sexuell exploatering av barn 
För att skydda barn mot sexuell exploatering behöver samhället arbeta på många olika sätt. 
En viktig pusselbit är att förebygga att vuxna utsätter barn. Därför behöver det finnas 
lättillgänglig och bra vård för vuxna som riskerar att utsätta barn för sexuella övergrepp. 
Vården måste finnas i hela landet. Idag ser tillgängligheten olika ut i olika delar av landet, 
vilket inte är hållbart. Genom att starta ett nationellt kunskapscenter skulle den kunskap 
som finns kunna spridas till fler delar av landet och övergrepp mot barn förbyggas. 
 
Hur ser regeringen till att det finns ett bra, lättillgänglig förebyggande vård för vuxna med 
ett sexuellt intresse för barn i hela Sverige?  
 
 
Människohandel – barn som anhöriga 
Människohandel sker över hela världen också här i Sverige. Om ett barn har en nära relation 
till ett offer för människohandel eller till en människohandlare är det stor risk att också barnet 
kommer att utnyttjas i människohandel eller annat sexuellt utnyttjande. De här barnen är ofta 
osynliga idag och deras rättigheter kränks ofta på många olika sätt. För att skydda barnen 
behöver de juridiskt räknas som att de är utsatta för brott och ha rätt till särskilt skydd, stöd 
och rehabilitering. 
 
Hur kommer regeringen se till att de grundläggande rättigheterna respekteras för barn som 
kommer till Sverige med en vuxen inblandad i människohandel? 
 
Del 6: Barn som lever i utsatta situationer 
 
Barn i samhällsvård  
Barn som bor i familjehem eller på institution får i mycket mindre utsträckning än andra barn 
sina rättigheter tillgodosedda. Det är till exempel vanligare att skolgången hackas upp och 
att de behöver byta skola ofta. Många av de här barnens hälsa är också betydligt sämre, 
precis som deras tillgång till hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsen är dödligheten bland 
barn som någon gång placerats i samhällsvård fem gånger högre jämfört med andra barn 
och unga. Barnen och ungdomarna själva efterlyser mer stöd från samhället, placeringen i 
sig räcker inte utan det behövs mer stöd. 
 
Vad gör regeringen för att se till att barn och unga i samhällsvård lika bra möjligheter till 
skola och utbildning som andra barn? 
  
Hur planerar regeringen jobba för att barn och unga i samhällsvård får samma tillgång till 
hälso- och sjukvård som andra barn? 
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Isolering av barn 
Idag är det tillåtet att isolera barn som tvångsvårdas, till exempel på ungdomshem. Det ska 
dock enligt lagen ske mycket sällan. Men de senaste åren har användningen av isoleringen av 
flickor på ungdomshem ökat. Barnrättskommittén har tidigare krävt att isolering av barn ska 
förbjudas i svensk lag. 2018 ändrades lagen för att färre barn skulle isoleras, men ändringarna 
är inte tillräckliga då det fortfarande inte finns något förbud mot isolering.  
 
När kommer den svenska regeringen att förbjuda isolering av barn? 
 
Rätten att komma till tals hos socialtjänsten 
Barnrättskommittén har tidigare kritiserat Sverige för att inte på ett tillräckligt bra sätt sett 
till att barn kommer till tals och lyssnas till i beslut som berör dem. Forskning visar att barns 
rätt till deltagande inte uppfylls på ett tillräckligt bra sätt i socialtjänstutredningar och att 
handläggare i genomsnitt har direktkontakt med barn endast 2% av sin arbetstid. Barn i olika 
typer av utsatthet, till följd av exempelvis funktionsnedsättning, migration eller våld i 
hemmet har ofta extra svårt att kunna göra sina röster hörda. 
 
Hur jobbar regeringen för att se till att barns rätt att komma till tals efterlevs i barns 
kontakter med socialtjänsten? 
 
Vad gör regeringen för att barn som lever i olika typer av utsatthet ska komma till tals i alla 
frågor som rör dem?  
 
Barn till föräldrar i fängelse  
Barn som har föräldrar som sitter i fängelse är en utsatt grupp. Det är större risk att få 
psykisk ohälsa eller att själv hamna i kriminalitet om ett barn har eller har haft en förälder i 
fängelse. 

Barn till föräldrar som dömts till rättspsykiatrisk vård har rätt till olika former av stöd. Men 
den rätten har inte barn med föräldrar i fängelse. Det stöd som ges i en del kommuner ges 
ofta av olika organisationer från civilsamhället. Det behövs riktlinjer om hur stödet ska se ut 
som ska gälla i hela Sverige riktlinjer och en handlingsplan för att se till att barns rättigheter 
respekteras.  

Hur ser regeringen till att barn med föräldrar eller andra nära anhöriga i fängelse får tillgång 
till bra stöd av samhället oavsett var de bor?  
 
Del 7: Barn med funktionsnedsättning 
 
Barn med funktionsnedsättningar  
Sverige saknar nationell statistik om barn med funktionsnedsättning, vilket försvårar 
uppföljning och utveckling av stödinsatser. Det saknas till exempel statistik om barn med 
funktionsnedsättningar i skolan. I den statistik som finns klumpas ofta barn, unga och vuxna 
ihop, vilket gör det omöjligt att veta vilka insatser som behövs. 
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Vad tänker regeringen göra för att förbättra den nationella statistiken om barn med 
funktionsnedsättningar, inklusive barn i förskolan, skolan och i olika fritidsaktiviteter? 
 
Personlig assistans  
Sedan 2016 är det mycket svårare än tidigare för barn att få personlig assistans. Det här är 
en barnrättsfråga som har engagerat många de senaste åren, då det är ett tydligt bakslag för 
barns rättigheter. Att ha personlig assistans enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade) är avgörande för att barn med omfattande funktionsnedsättningar ska 
kunna använda de rättigheter de har enligt barnkonventionen. Till exempel rätten till 
trygghet, till en meningsfull fritid, till utveckling och att göra sin röst hörd. 
 
Regeringen har nyligen tagit några beslut för att ge fler barn möjlighet till personlig assistans, 
men det är inte tillräckligt.  
 
När och hur kommer regeringen att se till att varje barn med funktionsnedsättning som 
behöver personlig assistans för att ha tillgång till sina rättigheter får rätt till personlig 
assistans? 
 
Habilitering för barn med funktionsnedsättning 
Stödet till barn med funktionsnedsättningar ser väldigt olika ut beroende på var i landet du 
bor. Det som är självklart på en plats kan vara omöjligt på en annan. Det kan till exempel 
handla om olika typer av hjälpmedel eller stöd för att stärka eller bibehålla fysisk och psykisk 
hälsa. Både tillgång och kvalitet varierar beroende på var barnen bor, vilket påverkar 
barnens möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dessutom involveras barnen 
själva alldeles för sällan, till exempel i att prova ut det hjälpmedel som fungerar bäst för 
barnet innan beslut tas.  
 
Hur ska regeringen se till att alla barn med funktionsnedsättning får rätt hjälp (till exempel 
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel) och stöd oavsett var i Sverige de bor?  
 
Kunskap och utbildning för föräldrar och andra vuxna kring barn med 
funktionsnedsättning 
För att barn med funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter uppfyllda behöver både 
föräldrar och personal i förskola och skola ha kunskap om funktionsnedsättningar. Det ska 
finnas bra utbildningar i hela landet, och både föräldrar och andra vuxna behöver delta i de 
utbildningar som erbjuds. Det är viktigt för att ge barn en bra skolgång, en trygg uppväxt och 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  
 
Vad planerar regeringen att göra för att utveckla utbildningarna för föräldrar och 
skolpersonal om hur behoven ser ut hos barn med funktionsnedsättning? 
 
Rätten att komma till tals för barn med funktionsnedsättning 
Barn med funktionsnedsättning får sällan möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör 
dem. Deras åsikter tillmäts inte den betydelse som de borde. De får heller inte tillräcklig 
information eller stöd för att kunna göra sina röster hörda, trots att de vill uttrycka sina 
åsikter.  
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Barn som lever med flera funktionsnedsättningar och som inte kan utrycka sig verbalt är 
extra utsatta och behöver särskilt stöd. Vuxna som arbetar med eller möter de här barnen 
saknar ofta rätt kompetens vilket leder till att barnet rätt att komma till tals inte uppfylls. 
Varje barn måste få förutsättningar och ges verktyg för att kommunicera på lika villkor.  

 
Hur säkerställer regeringen att barn med funktionsnedsättning i praktiken får möjlighet att 
uttrycka sina åsikter i beslut som rör dem? 

 
När kommer regeringen att säkerställa att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ges 
tillgång till nödvändigt språk- och kommunikationsstöd för att göra sina röster hörda? 
 
Del 8: Hälsa  
 
Rätten till bästa möjliga psykiska hälsa  
Den vanligaste anledningen till att barn kontaktar Bris är psykisk ohälsa. Barnen som söker 
stöd beskriver att de sällan får ett bra bemötande från vuxna när de försöker berätta om 
sina psykiska besvär. Det är fler barn idag än tidigare som lider av allvarlig psykisk ohälsa. 
Dessutom har det blivit vanligare att yngre barn mår dåligt. Vissa grupper av barn är särskilt 
utsatta för psykisk ohälsa, till exempel barn i ekonomisk utsatthet och barn som flytt till 
Sverige. Samhället är idag inte tillräckligt bra på att stödja och hjälpa dessa barn.  
 
Hur ska regeringen bryta trenden med den växande psykiska ohälsan bland barn?  
 
Vad gör regeringen konkret för att se till att alla barn som drabbats av psykisk ohälsa får det 
stöd de behöver - oavsett bostadsort, bakgrund och ekonomiska förutsättningar? 
 
Vad gör regeringen mot den allvarliga utvecklingen av psykisk ohälsa och självmord, bland 
utsatta grupper av barn, särskilt ensamkommande barn? 
 
Del 9: Skola och fritid 
 
Ojämlikhet i skolan 
Den svenska skolan är idag inte lika bra för alla barn. Det är till exempel större risk att barn 
som lever med en funktionsnedsättning, barn som har föräldrar som missbrukar alkohol eller 
narkotika, och barn som har flytt till Sverige inte får en lika bra utbildning som andra barn.  
 
I skollagen står det att skolan ska kompensera för barns ojämlika förutsättningar. Men idag 
lever skolan inte upp det på ett tillräckligt bra sätt. Var du bor, vilken bakgrund dina föräldrar 
har, dina hemförhållanden och om du har en funktionsnedsättning eller inte påverkar 
möjligheten att lyckas och vara trygg i skolan. 
 
Ett exempel på att skolan inte är lika för alla är att skolor har rätt att neka ett barn med 
funktionsnedsättning plats på skolan om det innebär stora organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter.  
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Vad gör regeringen för att skolan är lika bra för alla barn, och särskilt för barn som lever i 
olika former av utsatthet.? 
  
Skolor borde inte kunna neka elever på grunds av elevens funktionsnedsättning. Vad tänker 
regeringen göra för att se till att alla barn får sin rätt till utbildning av bra kvalitet? 
 
Våld i skolan  
Alla barn har rätt att vara trygga i skolan. Ändå är just skolan den plats där flest barn 
upplever våld i olika former. Det kan handla om sexuella trakasserier, mobbning, misshandel 
etc. Skolan är skyldig att ha ett aktivt arbete för att förebygga, stoppa och utreda våld, 
trakasserier och diskriminering. Det är större risk att barn från vissa grupper utsätts för våld i 
skolan, exempelvis utrikesfödda barn, barn med funktionsnedsättningar och barn till skilda 
föräldrar.  
 
Vad gör regeringen för att inget barn ska utsättas för våld, övergrepp, kränkningar eller 
diskriminering i skolan? Och vad görs särskilt för barn från grupper med högre risk att 
utsättas, som till exempel barn med funktionsnedsättning? 
  
Diskriminering och rasism i skolan 
Alla barn har rätt till en skola fri från diskriminering. Men barn från olika minoritetsgrupper 
upplever diskriminering i skolan, utan möjlighet till skydd och stöd. Barn vittnar om att 
rasism och diskriminering idag är vanligt i skolan. Det finns många exempel på att vuxna inte 
gör tillräckligt för att stoppa eller förhindra rasistiska påhopp, och att lärare och rektorer 
själva uttrycker sig rasistiskt eller diskriminerande.   

Hur jobbar regeringen för att göra slut på alla former av rasism och diskriminering i den 
svenska skolan?  

Sex- och samlevnadsundervisning  
Sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor varierar mycket från skola till skola – 
både vad gäller kvalitét och innehåll. Det betyder att många barn inte får den information 
och kunskap som de har rätt till. Barn och unga ska ha en sex- och samlevnadsundervisning 
som är inkluderande och speglar verkligheten som de lever i. Undervisningen ska till 
exempel innehålla frågor om HBTQi, ha ett kritiskt förhållningssätt till porr och ha särskilt 
fokus på samtycke. 
 
Hur arbetar regeringen för att se till att bra och relevant sexualundervisning ges till alla 
elever enligt läroplanen? 
 
Barn som inte är i skolan 
I Sverige är det skolplikt för alla barn från förskoleklass till årskurs nio. De allra flesta barn går 
också vidare till gymnasiet. Men en del barn går inte i skolan. Andra barn är i skolan ibland, 
men har väldigt hög frånvaro. Det finns för lite kunskap och statistik om de barn som inte går 
i skolan. Det gör att det är svårt att veta hur samhället kan hjälpa barnen tillbaka så att de får 
den utbildning de har rätt till. 
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När kommer Sverige börja samla in statistik om barn som aldrig eller sällan är i skolan så att 
vi vet hur många de är, varför de inte är i skolan och vad som behöver göras för att hjälpa 
dem tillbaka? 
 
Barns rätt till fritid  
En trygg och meningsfull fritid är en rättighet som är viktig för många. En bra fritid innehåller 
enligt barn och unga själva aktiviteter som är roliga, utvecklande och innehåller möten med 
andra unga. Men barn med funktionsnedsättning och barn i familjer med dålig ekonomi eller 
fattigdom har ofta betydligt sämre möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. 
Fritidsaktiviteterna är sällan anpassade efter alla barns behov vad gäller exempelvis 
transport eller hjälp med språksvårigheter. När kommuner skär ner i sina budgetar ser vi att 
rätten tillmeningsfull fritid för de barn som lever i störst utsatthet ofta blir lidande. 
 
Hur ska ni se till att alla barn och unga rätt att ha en meningsfull och rolig fritid där inget 
barn ska diskrimineras uppfylls? 
 
Samiska barns rätt till utbildning 
Samiska barn får idag inte sina särskilda rättigheter tillgodosedda på ett bra sätt. Det gäller 
till exempel tillgång till land och mark, och rätten att bli bilda och uttrycka åsikter och bli 
lyssnad till. Rätten att få utbildning på sitt eget språk uppfylls inte, delvis på grund av att det 
samiska skolsystemet är underfinansierat. Den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra 
driver frågor om samiska barn och ungas rättigheter. 
   
Vad gör regeringen för att säkerställa samiska barns rättigheter?  
 
Hur kommer regeringen se till att samiska barns rätt att komma till tals i enlighet med 
barnkonventionen uppfylls, till exempel i det nya föreslagna konsultationssystemet? 
 
Bilaga1 – Barnkonventionen i korthet 
 
Artikel 1  
Som barn räknas varje människa under 18 år. 
 
Artikel 2  
Alla barn har samma rättigheter och ska skyddas mot alla former av diskriminering. 
 
Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.  
 
Artikel 4 
Varje stat har ansvar för att barns rättigheter uppfylls och ska använda sina resurser till fullo 
för att det ska ske. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt. 
 
Artikel 5 
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har ansvar för barnet och ska utifrån 
utvecklingen av barnets egen förmåga ge ledning och råd när barnet utövar sina rättigheter. 
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Artikel 6 
Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
 
Artikel 7 
Barnet har rätt att få ett namn och ett medborgarskap från födseln. Barnet har rätt att, så 
långt det är möjligt, få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad. 
 
Artikel 8 
Barnet får inte berövas sin identitet, som medborgarskap, namn och släktförhållanden. 
 
Artikel 9 
Barnet ska inte skiljas från sina föräldrar om det inte bedöms vara nödvändigt för barnets 
bästa. 
 
Artikel 10 
Barnet har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från barn 
eller föräldrar som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant 
och snabbt sätt. 
 
Artikel 11 
Ett barn får inte föras bort eller hållas kvar i utlandet utan tillstånd. Stater ska enskilt och 
tillsammans bekämpa detta.  
 
Artikel 12 
Barnet har rätt att fritt uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
 
Artikel 13 
Barnet har rätt till yttrandefrihet. Barnet har rätt att söka, ta emot och sprida information 
och tankar av alla slag, i tal, skrift, tryck, konstnärlig form eller på andra sätt som barnet 
väljer. 
 
Artikel 14 
Barnet har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 
 
Artikel 15 
Barnet har rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster. 
 
Artikel 16 
Barnet har rätt till ett privatliv. Inget barn får utsättas för olagliga ingripanden i sitt familjeliv, 
sin post eller kommunikation, eller på sin heder och sitt anseende. 
 
Artikel 17 



Tove Kjellander 
Vinkelrätt 

På uppdrag av Bris, Unicef Sverige & Erikshjälpen 
 

Barnet har rätt att få tillgång till information och material från olika källor, som internet, 
böcker, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn 
och som inte är skadligt. 
 
Artikel 18 
Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 
utveckling, med statens stöd. De ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
 
Artikel 19 
Barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, mot övergrepp, vanvård och 
försumlig behandling, mot misshandel och utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Staten 
är ansvarig för att ha fungerande system för att skydda barnet. 
 
Artikel 20 
Ett barn som inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt 
till alternativ omvårdnad. 
 
Artikel 21 
Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
 
Artikel 22 
Ett barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting har rätt till skydd, hjälp och alla 
rättigheter i barnkonventionen, oavsett om barnet kommer ensamt eller tillsammans med 
föräldrar eller annan person. 
 
Artikel 23 
Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp som främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets 
aktiva deltagande i samhället  
 
Artikel 24 
Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. 
Traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa ska avskaffas. 
 
Artikel 25 
Ett barn som har omhändertagits av myndigheter för omvårdnad, skydd eller behandling har 
rätt regelbunden översyn av sin behandling och sitt omhändertagande. 
 
Artikel 26 
Varje barn har rätt att till social trygghet, inklusive socialförsäkring. 
 
Artikel 27 Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 
andliga, moraliska och sociala utveckling. Föräldrar eller vårdnadshavare har ansvaret för 
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detta, men om de inte har möjlighet ska staten se till att det finns stödprogram för att 
säkerställa en skälig levnadsstandard för barnet. 
 
Artikel 28 
Barnet har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk och gratis.  
 
Artikel 29 
Utbildningen ska hjälpa barnet att utveckla personlighet och förmågor, utveckla respekt för 
mänskliga rättigheter och utveckla en anda av förståelse, fred och tolerans. 
 
Artikel 30 
Varje barn som tillhör en etnisk, religiös eller språklig minoritet, eller som tillhör en 
ursprungsbefolkning, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. 
 
Artikel 31 
Barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation, samt att fritt delta i det kulturella livet. 
 
Artikel 32 
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot skadligt arbete som 
hindrar barnets skolgång eller utveckling. 
 
Artikel 33 
Barnet har rätt att skyddas från användning, framställning och handel av narkotika. 
 
Artikel 34 
Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
 
Artikel 35 
Varje form av bortförande, försäljning av eller handel med barn ska förhindras. 
 
Artikel 36 
Barnet har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet på något sätt. 
 
Artikel 37 
Barnet får inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, livstids fängelse eller dödsstraff. 
Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet och frihetsberövande får endast 
användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. 
 
Artikel 38 
Varje stat ska vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och omvårdnad av barn 
som berörs av en väpnad konflikt. 

 
Artikel 39 
Barnet har rätt till rehabilitering och social återanpassning om hen har utsatts för vanvård, 
övergrepp, omänsklig eller förnedrande behandling eller väpnande konflikter.  
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Artikel 40 
Varje barn som misstänkt, åtalas eller döms för brott har rätt att behandlas på ett sätt som 
främjar barnets känsla av värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
 
Artikel 41 
Om det finns bestämmelser i en stat som ger barnet större möjligheter att förverkliga sina 
rättigheter än de som står i Barnkonventionen, gäller de bestämmelserna. 
 
Artikel 42 
Varje stat ska genom aktiva åtgärder göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna 
och barn. 

 
Artikel 43–45 
FN:s barnrättskommitté granskar konventionsstaternas rapporter om hur de lever upp till 
Barnkonventionen och ger kritik och rekommendationer till staterna.  
 
Artikel 46–54 
Regler om hur stater ansluter sig till konventionen och när den börjar gälla. 
 
 


