
internationell folkrätt

humanitär rätt mänskliga rättigheter övriga områden

havsrätt 
diplomati 
luftfart 

mm

konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter 
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter 
konventionen om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering 
konventionen om avskaffande av all form av 
diskriminering av kvinnor 
konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning  
konventionen om barnets rättigheter 
konventionen om skyddet av alla migrantarbetare 
och deras familjers rättigheter 
konventionen om skydd av personer med 
funktionsnedsättning 
konventionen till skydd för alla människor mot 
påtvingade försvinnanden  

genevekonventionerna 
haagkonventionerna 

fn:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen är en av dessa www.asaekman.com
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varför ska 
egentligen 

barnkonventionen 
bli lag?

www.asaekman.com

riksdagsbeslutet

175 ja 
136 nej 
0 avstod 
38 frånvarande

(röstade ja: socialdemokraterna, kristdemokraterna, 
vänsterpartiet, miljöpartiet, liberalerna)  

(röstade nej: centerpartiet, moderaterna, 
sverigedemokraterna) 

www.asaekman.com
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vilka blir förändringarna 1 januari? 

barnkonventionen blir en helt vanlig lag
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1 jan 2020

” göra & bevisa barnrättsperspektivet”

www.asaekman.com

barnperspektiv 
vuxna med sina 

kunskaper & kompetenser 
ser barnet & försöker 

förstå och göra det bästa 
för barnet

barnets perspektiv 
det barnet själv, 

upplever, känner & 
beskriver. inget vi vuxna 

kan gissa oss till.

barnrättsperspektiv 
när vi utgår från de 

mänskliga rättigheter som 
barn har, och beslutar och 

planerar utifrån 
rättigheterna. 

www.asaekman.com



13- yttrandefrihet, få leta & ta emot info 
15- föreningsfrihet & kunna ordna fredliga möten & häng 
17- spridning av bra barnböcker 
19- skydd & frihet från våld 
31- lek, vila, fritid, rekreation, kultur & konst 
42- veta om att en har rättigheter

2 - alla barn har dom här rättigheterna, ingen får diskrimineras 
3- vi ska ta reda på vad som är barnets bästa & prioritera det 
6- barnet har rätt till liv & utveckling 
12- barnet har rätt att uttrycka sin åsikt & vi ska lyssna på det

barnrättsperspektiv

4 - vi ska använda våra resurser till max för att genomföra bk 
42- vi måste ha koll på rättigheterna & förmedla dom till barnen

implementeringsartiklar

www.asaekman.com

barnrättsbaserad 
verksamhet eller aktivitet 

skulle kunna sägas är 
”prövat” utifrån artikel 

 4, 2, 3, 6, 12, 19
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”konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och 
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter 
som erkänns i denna konvention. i fråga om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska 
konventionsstaterna till fullo utnyttja sina 
tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder. 
vid behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen 
för det internationella samarbetet”

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 4

www.asaekman.com

• att utveckla en strategi som är förankrad i konventionen  
• samordning av genomförandet av barnets rättigheter  
• övervakning av genomförandet – behovet av barnkonsekvensanalys 

och utvärdering  
• datainsamling, analys och utveckling av indikatorer  
• att synliggöra barnen i budgeten  
• utbildning och kompetensutveckling  
• samarbetet med civilsamhället  
• oberoende institutioner för mänskliga rättigheter  

(plus lite grejer som är på nationell nivå, typ att oavsett om staten 
decentraliserat eller privatiserat områden/frågor så gäller 
konventionens krav & lite såna göttiga grejer)

administrativa & andra åtgärder skulle 
kunna översättas med implementering

www.asaekman.com



implementering? gör typ såhär
- ta fram nåt form av styrdokument, mål, strategi eller plan (eller släng in 
rättigheterna i nåt dokument som redan finns & folk gillar) 
- utse en person, arbetsgrupp, styrgrupp, nätverk eller liknande att stödja och 
driva på barnrättsarbetet (men alla måste ju jobba med det!) 
- ha strukturer för att analysera styrdokument, beslut och verksamheter utifrån 
ett barnrättsperspektiv 
- ha koll på barnen & fatta barnens situation. statistik och kunskap om barns 
levnadsvillkor. och använd det när ni planerar grejer! 
- titta på budgeten, fördelning av resurser och prioriteringar bland annat  
- ha strukturer för att göra prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser 
(eller om ni vill kalla det nåt helt annat) 
- se till att alla har koll på bk utifrån sina roller, ha strukturer för 
kompetensutveckling & erfarenhetsutbyte 
- hur samverkar vi och hur vet vi att det är barnets bästa som är prio i samverkan? 
- samarbeta med civilsamhället, dialoger, strukturer och ställ krav där ni kan ställa 
krav 
- utvärdering och uppföljning, vem granskar och vart vänder barnen sig när 
rättigheterna kränks? 
- involvera barn & unga, i allt detta och lite till www.asaekman.com

"konventionsstaterna ska respektera och 
tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan 
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 
föräldrar eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, funktionsnedsättning, börd eller 
ställning i övrigt". 

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 2.1
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tillgänglighet

kunskaps 
psykosocial 

tillits 
administrativ 

ekonomisk 
fysisk 

kognitiv 
språklig

(tänk er verksamhet här)

www.asaekman.com

"vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas 
av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.  

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3.1
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● lagstiftning (& styrdokument) 
● konventionen  
● forskning 
● barnets åsikter 
● den beprövade erfarenheten  

(praxis, yrkespersoner och experter) 
● det sociala nätverket

det där berömda hur:et
barnkonsekvensanalys

prövning av barnets bästa

barnchecklista

vi behöver ta reda på

www.asaekman.com

"konventionsstaterna erkänner varje barns 
inneboende rätt till livet. 
konventionsstaterna ska till det yttersta av sin 
förmåga säkerställa barnets överlevnad och 
utveckling” 

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 6
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”konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till ålder och mognad”

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12.1

www.asaekman.com

inflytande  
= möjlighet att påverka 

delaktighet  
= har del i, är inblandad

självbestämmande, inkludering, 
deltagande, medverkan, 
medbestämmande, påverkan, 
sambestämmande, medskapande

www.asaekman.com



”konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 
lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och 
utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den 
ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan 
persons vård.”

fn:s konvention om barnets rättigheter, artikel 19.1
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barnrättsperspektivet kräver att du 
har koll på rättigheterna! 
du behöver ställa ett gäng frågor, 
bland annat dom här
• vilka barn möter du, vilka möter du inte? vem får plats & vem får 

inte? vem får synas & vem får inte? vilka normer och strukturer 
hindrar eller främjar personer att va med? 

• vad är barnets bästa? när diskuterar ni barnets bästa, vem har 
tolkningsföreträde? hur tungt får barnets bästa väga i relation till 
andra intressen? 

• vem har helhetsperspektivet? när, och hur samverkar vi och vart 
finns barnets rättigheter i det? 

• vilka formella och informella forum har vi för att möjliggöra barns 
och ungas delaktighet & inflytande? i vilka sammanhang pratar vi 
om vår barnsyn? när & hur involverar vi barn och unga i det vi gör?

www.asaekman.com



• barnkonventionen ställer krav 
• vi har ett ansvar som människa, medmänniska, 

verksamhet, stad osv osv  
• hur vi ser på barn & unga spelar roll! 
• vi behöver bli bättre på lyssna på barn och ta reda på 

vad som är barnets bästa innan vi gör grejer 
• vi skapar kommunens barnsyn!

www.asaekman.com

grejer att kolla & läsa för den 
som vill nörda loss eller lära mer

• fn:s kommitté för barnets rättigheter-  allmänna kommentarer 
• fn:s kommitté för barnets rättigheter- rekommendationer till sverige 
• barnombudsmannen- webinarier, vägledningar & webbutbildning 
• sou 2016:19, barnrättighetsutredningen 
• sveriges kommuner & landsting- ppt, filmer, webbutbildning med vgr 
• min bok om barnkonventionen i förskolan (början på nästa år) 
• min, titti mattssons & lotta hahns bok (när vi hunnit skriva den)
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ny podd om 
barnkonventionen!

www.asaekman.com

@barnkonventionenmedmera

0704 36 07 65 

info@asaekman.com 


