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Brev till migrationsministern angående barnrättsperspektivet i EU:s gemensamma migrationsagenda  

Vi skriver till dig med anledning av EU:s gemensamma migrationsagenda. UNICEF Sverige ser positivt på att 

EU tar ett gemensamt krafttag med att arbeta fram konkreta förslag på gemensamma ansvarsåtaganden kring 

den pågående situationen i Europa vad gäller flyktingströmmar och migration.  UNICEF anser dock att 

barnrättsperspektivet är för svagt. Vi finner det därför mycket angeläget att barnrättsperspektivet tydligt 

förstärks. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har ratificerats av samtliga EU:s medlemsstater 

och är därmed juridiskt bindande för alla. Konventionens bestämmelser ska följaktligen vara vägledande och 

tydligt återspeglas i den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. 

Frågan är även angelägen med tanke på det antal barn som befinner sig på flykt av olika anledningar. Enligt 

statistik från EUROSTAT var 25 % av asylsökande i Europa under 2011-2013 barn. Siffran har sedan dess 

ökat stadigt och under andra delen av 2014 var 1 av 3 asylsökande under 18 år. Barn är en särskilt utsatt grupp 

och barn på flykt står dessutom i många fall utan föräldrar eller annan vårdnadshavare som kan se till dem. De 

som reser ensamma löper mycket stor risk att utsattas för övergrepp, exploatering och andra livshotande 

situationer.  Människosmugglare utnyttjar dessutom ofta barn och familjer som redan befinner sig i en 

desperat situation. 

Inför kommande förhandlingar och i genomförandet av den gemensamma agendan finns det därmed särskild 

anledning att belysa de särskilda skyddsåtgärder som gäller för barn. Oavsett var eller i vilka situationer barn 

befinner sig, har barn enligt barnkonventionen rätt till trygghet och skydd oberoende av deras föräldrars 

ursprung, nationalitet eller rättsliga status. Beslut ska fattas utifrån barnets bästa och utan diskriminering. Den 

grundläggande principen om barns rätt till överlevnad och utveckling bör också belysas inom detta område, 

samt barns rätt att bli hörd. 

UNICEF Sverige vill därför uppmana den svenska regeringen att vara en tydlig röst och föra fram 

barns rättigheter inom EU:s gemensamma migrationsagenda och påminna om samtliga EU länders 

rättsliga åtagande att leva upp till alla barns rättigheter enligt barnkonventionen. 

 

Vänliga hälsningar, 

UNICEF Sverige 
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