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I Sverige är vi en grupp organisationer som arbetar med barn och barns rättigheter 
som under 2019 och 2020 arbetat med att tillsammans välja ut de frågor vi tycker är 
allra viktigast för barns rättigheter i Sverige idag. Resultatet av arbetet blev en lista 
med frågor som vi skickade till FN:s barnrättskommitté i mars 2020, som förslag på 
frågor vi tycker att kommittén skulle ställa till Sveriges regering. 
 
Vi har tagit fram en översatt och lite förkortad version av de frågor vi sände till 
kommittén. Frågorna var många, och handlade om barns rättigheter inom många 
olika områden.  
 
Det fanns också frågor som specifikt rör barn som befinner sig på flykt. Vi har 
därför valt att lyfta ut dessa frågor och publicera dem.  
 
 
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. Det 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 om 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?  
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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 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? 
 
 
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? 
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Del 2 - Ojämlikhet 
 
Barnets ojämlika tillgång till rättigheter 

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? 

 

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 
magnetkameraundersökning av knäled är osäkra och många experter menar att 
metoden inte är tillräckligt säker. Dessutom tittar 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. 
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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 
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många praktiska 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 konventioner 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.  
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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? 
 
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. 
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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. 
 
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? 


