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Förord

Gapet mellan politisk retorik och konkret handling
är stort när det gäller barn. De allra ﬂesta politiker
vill framstå som barnens vän, men långt ifrån alla
ställer upp när löftena skall omvandlas till konkreta reformer.
Barnfrågorna var länge avpolitiserade. En ytlig
enighet rådde kring retoriken, men det fanns inte
något verkligt barnperspektiv i den politiska debatten, än mindre ett barnrättsperspektiv. När det
kom till kritan, när t.ex. budgetar skulle spikas, var
det andra prioriteringar som vägde tyngre – i Sverige och i andra länder.
Det var inte minst detta som FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen) skulle
ändra. Vi som var med i processen att formulera de
olika artiklarna var förstås oroliga för att konventionen bara skulle bli en pappersprodukt, ytterligare ett stycke retorik utan verklig förändringskraft.
Vi var medvetna om att det fanns en »tyst opinion« bland regeringarna – en del trodde egentligen
inte på konventionens krav, andra brydde sig inte
särskilt mycket om vad som faktiskt stod i texten.
Hur skulle de reagera när räkenskapens dag var
inne, när genomförandet skulle redovisas?
Varje regering som ratiﬁcerat konventionen
skulle rapportera och sedan skicka en delegation
för att svara på frågor från övervakningskommittén
(FN:s barnrättskommitté) i Genève. Vissa delegationer var inte beredda på de konkreta, detaljerade
frågorna och några av dem var tydligt irriterade.
Det var som om konventionens förpliktelser till
slut – och plötsligt – blev verkliga för dem.
Men de lärde sig. Andra omgången av rapporter
och möten i Genève blev genomgående av högre
kvalitet. I det skedet var regeringarna mer medvetna om vad som faktiskt krävdes. Processen med
FN:s barnrättskommitté har alltså haft betydelse
för att påskynda steget från retorik till reform.

Samtidigt är det uppenbart att den internationella processen inte kan vara mycket mer än ett
komplement till arbetet på nationellt och lokalt
plan. Det är där idén om barnets rättigheter måste
slå rot och få ett konkret avtryck. Det är där de
verkliga förändringarna måste beslutas.
Ta t.ex. principen om barnets bästa. Den blir
meningsfull endast när den fått en tydlig deﬁnition
och verkligen förståtts av beslutsfattarna, för att
därmed kunna bli en väsentlig aspekt i samhällsplanering och politiskt beslutsfattande.
Även förverkligandet av de andra grundläggande principerna i konventionen – om åtgärder mot
diskriminering, för barns utveckling och för deras
möjligheter att påverka – kräver en lokal botten och
förståelse för att fungera.
Barnkonventionen påminner till sin karaktär om
en författning, en konstitution. Den slår fast principer och centrala krav, men det återstår att utveckla
dessa normer i lagstiftning och konkreta politiska
åtgärder. Därmed blir konventionen en utgångspunkt snarare än en färdig produkt. Dess kanske
största betydelse har också legat i att den bidragit till
att viktiga frågor har kommit upp till politisk debatt.
Detta gör att tolkningen av konventionens olika
artiklar blir central. FN:s barnrättskommitté har
medvetet ägnat mycken tid åt att klarlägga sin version av tolkningen. I dess kommentarer till regeringarnas rapporter har den uttryckt sina uppfattningar om vad som faktiskt krävs för att genomföra de olika artiklarna.
Den har efter hand också antagit formella, allmänna kommentarer (General Comments) till olika artiklar, baserade på en bedömning av den
ursprungliga avsikten bakom respektive artikels
formulering och på den verklighetsbild som framträtt i diskussionerna om vilka åtgärder som vidtagits, respektive skulle ha behövts.
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Dessa kommitténs tolkningar bör ses som universella i den meningen att de bör gälla för alla
länder, kulturer och situationer. De är därför
relevanta också här i Sverige när vi diskuterar vad
som krävs för att leva upp till konventionens normer.
Den här boken tjänar precis det syftet. Den är
huvudsakligen en översättning av den handbok
som UNICEF lät Peter Newell och Rachel Hodgkin utarbeta (och sedan uppdatera) för att presentera den verkliga innebörden av barnkonventionens krav. Dessutom innehåller boken kortfattade
redogörelser för det svenska rättsläget inom olika
områden, skrivna av Karin Juhlén.

10

Denna bok har i sin engelska version redan
bidragit till att göra konventionen till ett instrument för genuin förändring. Att den nu utkommer
i en svensk version är viktigt och kommer att
underlätta diskussionen om bl.a. barnets bästa i
vårt land. Jag rekommenderar den som ett arbetsinstrument för alla som i olika roller verkar för och
med barn.
Thomas Hammarberg
Europakommissionär för
de mänskliga rättigheterna och
tidigare ledamot av FN-kommittén
för barnets rättigheter

Inledning

Handbokens
syfte och upplägg

Arbetsmetod för
utformandet av handboken

Vår förhoppning är att denna handbok om genomförande av barnkonventionen skall fungera som
vägledning och stöd i arbetet på ﬂera nivåer i samhället och inom olika områden som på ett eller
annat sätt berör barn. Handboken syftar till att skapa samstämmighet om uttolkningen av barnkonventionens bestämmelser och principer och vara
till hjälp vid tillämpningen av konventionen så att
barnets rättigheter stärks. Handboken utgår från
FN:s barnrättskommittés slutsatser och kommentarer eftersom kommittén har kommit att bli den
auktoritativa uttolkaren av barnkonventionen.
Handboken är uppdelad utifrån barnkonventionens artiklar med en del som beskriver FN:s barnrättskommittés synpunkter och tolkning av bestämmelserna och en del som beskriver svensk lagstiftning och rättsutveckling. Under vissa artiklar
ﬁnns s.k. lärande exempel på hur barnkonventionen kan användas i det praktiska arbetet med frågor som rör barn. Efter varje artikel ﬁnns en checklista som kan användas för att kontrollera att olika
aspekter av barnkonventionen vägs in vid genomförandet. Checklistorna har utarbetats fritt med
utgångspunkt från Implementation Handbook for the
Convention on the Rights of the Child. De två fakultativa protokollen till barnkonventionen beskrivs i slutet av boken. Handboken gör inte anspråk på att
täcka samtliga rättsområden utan ger en överblick
av rättsläget internationellt och nationellt när det
gäller barnets rättigheter.

Arbetet med handboken har genomförts med hjälp
av ﬂera personer som representerar olika kompetenser. Den första delen av varje artikel är en översättning av en uppdaterad och sammanfattad version av Implementation Handbook for the Convention
on the Rights of the Child, som givits ut av unicef på
uppdrag av FN:s barnrättskommitté. De delar i
boken som avser svensk lagstiftning, praxis och
exempel har skrivits av juristen Karin Juhlén med
utgångspunkt från FN:s barnrättskommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige. En referensgrupp bestående av experter på barnrättsfrågor
har varit knuten till arbetet. I referensgruppen har
följande personer ingått: Lars Arrhenius, barn- och
elevombud (representerad av Christina Fredin),
Tarja Birkoff, Socialdepartementet, Anna Lundberg, Malmö högskola, Cecilia Modig, Rädda Barnen, Lena Nyberg, barnombudsman, Katarina Olsson, åklagare, Ronald Penton, Socialhögskolan,
Thomas Rostock, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sara Roxell, Sveriges Kommuner och
Landsting. unicef Sveriges barnrättsjurist, Christina Heilborn, har varit projektledare. Arbetet med
handboken har ﬁnansierats av regeringen (Socialdepartementet) som också varit uppdragsgivare till
unicef Sverige. Vi vill tacka alla som på olika sätt
bidragit till att denna bok blivit till.
Att omsätta barnkonventionens innehåll till
praktiska insatser kräver kunskap, metodutveckling och vilja med fokus på ett tydligt barnrättsperspektiv. Låt handboken vara en källa till inspiration
i den processen!
Birgitta Dahl

Véronique Lönnerblad

Ordförande
unicef Sverige

Generalsekreterare
unicef Sverige
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Kort historik om
barnkonventionens
utveckling i Sverige

Sveriges anslutning
till barnkonventionen
Konventionen om barnets rättigheter – barnkonventionen – antogs av FN:s generalförsamling den
20 november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni
1990 ratiﬁcerade Sverige, som ett av de första länderna i världen, konventionen. Därefter har praktiskt taget alla länder i världen anslutit sig. Efter
ratiﬁceringen kom barnkonventionen att gälla i
förhållande till Sverige från den 2 september 1990.
Konventionen i sin helhet är emellertid inte svensk
lag, eftersom konventionen inte är inkorporerad i
svensk lagstiftning. I stället för inkorporering har i
Sverige metoden att transformera bestämmelserna
i konventionen valts. Detta innebär att de delar av
konventionen som behöver införlivas med svensk
rätt omarbetas (transformeras) till svensk författningstext. Systemen med inkorporering respektive
transformering beskrivs närmare under artikel 4.

mittén första gången år 1992 (crc/c/3/Add.1).
Den andra rapporten gavs in 1997 (crc/c/65/
Add.3) och den tredje 2002 (crc/c/125/Add.1).
Regeringen lämnade in sin fjärde rapport till kommittén hösten 2007.
FN:s barnrättskommitté summerar efter det att
rapporteringsprocessen är avslutad sina slutsatser i
uttalanden (»concluding observations«). För Sveriges del kom de första sammanfattande slutsatserna 1993 (crc/c/15/Add.2). De andra sammanfattande slutsatserna från kommittén kom
1999 (crc/c/15/Add.101) och de tredje 2005
(crc/c/15 Add. 248). I de sammanfattande slutsatserna lyfter kommittén upp frågor som man anser
att den aktuella konventionsstaten bör förbättra
för att nå en bättre överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen.

Sveriges rapportering
till FN:s barnrättskommitté

Översyn av svensk
lagstiftning 1996–1997

I likhet med de ﬂesta konventioner inom området
mänskliga rättigheter tas eventuella kränkningar
av barnkonventionens bestämmelser inte upp i
någon internationell domstol. I stället anges i konventionen att en »kommitté för barnets rättigheter« skall granska de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga om förverkligandet av åtaganden enligt konventionen. De stater som har
ratiﬁcerat konventionen skall rapportera till kommittén första gången inom två år efter konventionens ikraftträdande för den berörda staten och
sedan vart femte år. I motsats till ﬂera andra konventionskommittéer tar FN:s barnrättskommitté
inte upp klagomål från enskilda.
Den svenska regeringen rapporterade till kom-

I början av 1996 beslutade regeringen att en parlamentarisk kommitté, den så kallade Barnkommittén, skulle tillkallas med uppdraget att göra en
bred översyn av hur svensk lagstiftning och praxis
förhöll sig till bestämmelserna i barnkonventionen. Utredningen hade också i uppdrag att skapa
större klarhet och ett ökat mått av samsyn beträffande innebörden av begreppet »barnets bästa« i
barnkonventionen och svensk rätt samt därvid särskilt analysera eventuella målkonﬂikter, och att
med förtur behandla frågan om barns ställning i
ärenden enligt utlänningslagen. I juni 1996 överlämnade kommittén delbetänkandet sou 1996:
115, Barnkonventionen och utlänningslagen. I augusti
året därpå lämnades huvudbetänkandet sou 1997:
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116, Barnets bästa i främsta rummet – FN:s konvention
om barnets rättigheter förverkligas i Sverige (i det följande kallad Barnets bästa i främsta rummet). Huvudbetänkandet behandlade inte barnkonventionen
artikel för artikel, utan disponerades efter de olika
rättigheternas karaktär och tillämpning i det svenska samhället. De olika avsnitten av betänkandet
kan sägas bestå av tre delar: analys av konventionen, svenska förhållanden och Barnkommitténs
överväganden (sou 1997:116, s. 16). Barnkommittén konstaterade att svensk lagstiftning i huvudsak
stämde överens med åtagandena i barnkonventionen och att justeringar som måste göras var av
mindre omfattning. Vad som, enligt Barnkommittén, var verkligt angeläget var att bestämmelserna
verkligen tillämpas och att konventionen genomförs på alla nivåer i samhället, såväl centralt som
regionalt och lokalt.

utsträckning på lokal och regional nivå. För att
barnkonventionens bestämmelser skall få fullt
genomslag är det därför av yttersta vikt att beslut i
kommuner och landsting fattas i konventionens
anda och genomsyras av ett tydligt barnperspektiv.
Dessutom fattas många viktiga beslut som rör barn
i de olika förvaltningsmyndigheterna.
I mars 1999 fastställde riksdagen en strategi för
att förverkliga barnkonventionen som hade föreslagits av regeringen (prop. 1997/98:182, bet.
1998/99:SoU6, rskr. 1998/99:171). Denna s.k.
nationella strategi har till syfte att barnkonventionen och dess bestämmelser skall genomsyra allt
offentligt beslutsfattande som rör barn, och ligger
till grund för regeringens barnpolitik. Strategin
vänder sig i första hand till de offentliga organen –
regering, riksdag, förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting och innehåller bl.a. följande
moment:

Barnombudsmannen

 Barnkonventionen skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom
Regeringskansliet som rör barn.
 Barnperspektivet skall i lämplig omfattning
ﬁnnas med i utredningsdirektiv.
 Barnkonventionen bör på olika sätt tas upp i
utbildningar för de yrkesgrupper som skall
arbeta med barn.
 Statligt anställda vars arbete har konsekvenser
för barn och ungdomar skall erbjudas fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens
och sina kunskaper om barnkonventionen. På
motsvarande sätt bör kommuner och landsting
erbjuda sin personal fortbildning.
 Kommuner och landsting bör inrätta system
för att kunna följa hur barnets bästa förverkligas i arbetet.
 Barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga
beslut som rör barn.
 Barnstatistiken skall utvecklas.

Den 1 januari 1993 bildades myndigheten Barnombudsmannen. Barnombudsmannen, som har
en mycket central roll vad gäller frågor i det svenska samhället som rör barnkonventionens principer och tillämpning, har ett dubbelt uppdrag. Dels
att som ombudsman företräda barns och ungas
rättigheter och intressen i samhället mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt barnkonventionen, dels att driva på genomförandet och bevaka
efterlevnaden av konventionen. Barnombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar
och andra författningar och tillämpningen av dessa stämmer överens med konventionen. Barnombudsmannen har också rättsliga befogenheter att
uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner
och landsting att lämna uppgifter om åtgärder
som har vidtagits för att förverkliga barnkonventionen i den egna verksamheten och kalla dessa till
överläggningar. Se vidare om Barnombudsmannen under artikel 4.

Den nationella strategin för
att förverkliga barnkonventionen
Det är ytterst regeringen som är ansvarig för åtagandena enligt barnkonventionen. De ﬂesta verksamheter som direkt rör barn och unga ﬁnns emellertid i kommunerna och i landstingen, exempelvis
skola, förskola, socialtjänst, lekplatser, barnavårdscentraler, och allmänna kommunikationsmedel.
De beslut som rör dessa verksamheter fattas i stor
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I januari 2004 presenterade regeringen i en skrivelse till riksdagen (skr. 2003/04:47) hur den avsåg att
vidareutveckla den nationella strategin och att fortsatt bedriva det strategiska arbetet med att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Enligt skrivelsen
är huvudinriktningen i 1998 års strategi alltjämt
aktuell, men det strategiska arbetet skall vidareutvecklas, metoderna fördjupas och nya verktyg ges
till dem som ansvarar för barnkonventionens genomförande.
Under hösten 2004 genomförde Riksrevisionen

en granskning av om regeringen och myndigheterna följt den nationella strategin (Barnkonventionen i
praktiken, RIR 2004:30). Riksrevisionen konstaterade att regeringen vidtagit åtskilliga åtgärder för
att förverkliga barnkonventionen och den antagna
strategin och att intresset bland statliga myndigheter och kommuner att få hjälp med att utveckla sina
insatser ökat. Men av granskningen framgick också
att regeringen, myndigheterna och kommunerna
inte helt hade följt kraven och infriat målen i strategin.
Ett viktigt moment i den nationella strategin
är utbildnings- och fortbildningsinsatser av olika
yrkesgrupper på såväl statlig som kommunal nivå.
I juli 2006 gav regeringen därför Örebro universitet i uppdrag att pröva en verksamhet som stärker
kompetens- och metodutvecklingen inom området barns rättigheter. Verksamheten invigdes i
mars 2007. Barnrättsakademin har till syfte att bli
en mötesplats för praktik och forskning, att samla
och sprida kunskap om barnets rättigheter samt att
öka intresset för och hitta nya vägar till genomförande av barnkonventionen i Sverige. Barnrättsakademin skall erbjuda skräddarsydda utbildningar för yrkesgrupper som arbetar med eller för barn.
Man skall också samla in kunskap om den vetenskapliga forskningen som pågår om barn- och
barnrättsfrågor.

Barnkonventionssamordningen
inom Regeringskansliet
Inom Regeringskansliet ﬁnns en samordningsfunktion med ansvar för frågor som rör barns och
ungas rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Till samordningsfunktionens uppgifter hör
bl.a. att samordna, bevaka och driva på arbetet med
att integrera ett barnperspektiv i samtliga av regeringens beslut som rör barns och ungas rättigheter
och intressen.

Nätverket för Barnkonventionen
Nätverket för Barnkonventionen bildades 1991 och
cirka femtio ideella organisationer deltar i samarbetet. Nätverkets uppgift är att granska hur Sverige
tillämpar barnkonventionen och verka för att barn
och unga själva kan utkräva sina rättigheter. Varje år
inbjuds statsråden till en hearing för att diskutera
hur barnkonventionen tillämpas i Sverige. Barn och
ungdomar från organisationerna i nätverket ställer
frågor och uppmärksammar brister. Rapporter från
hearingen publiceras och utgör underlag för nätverkets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté
inför granskningen av den svenska regeringens
åtgärder för att förverkliga barnkonventionen (se
vidare www.natverketforbarnkonventionen.se).
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Barnombudsmannens modell
för barnkonsekvensanalyser

År 2001 tog Barnombudsmannen fram en modell
för barnkonsekvensanalyser som skulle vara till
stöd för kommuner, landsting och statliga myndigheter i arbetet med att föra in barnets bästa i
besluten. Sedan dess har Barnombudsmannen utvecklat modellen så att den beskriver ett arbetssätt
för att systematiskt synliggöra barns och ungdomars bästa.
Arbetssättet kan användas för att göra bedömningar av ett enskilt barns bästa, en grupp barns
bästa eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i en speciﬁk åtgärd eller frågeställning. Sättet att arbeta går att använda inom olika slags verksamheter och på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att det som görs anpassas till verksamhetens
speciﬁka roll och ansvar och till den frågeställning
som skall prövas.
Barnombudsmannen understryker att barnkonsekvensanalyser inte skall göras vid sidan av det
ordinarie arbetet. Det handlar om att identiﬁera
vilka beslutsprocesser som berör barn och unga och
ta reda på vilka tillägg eller förändringar som kan
behöva göras i det ordinarie arbetet.
Syftet är att barnkonsekvensanalysen skall bidra
till att beslutet får den avsedda effekten. Barnombudsmannen beskriver en tänkbar arbets- och
beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där
följande moment bör ﬁnnas med: kartläggning,
beskrivning, analys, prövning med beslut och utvärdering. Innehållet i de olika stegen kan skilja sig åt
beroende på vilken typ av beslut eller ärende det
handlar om. Det ﬁnns dock några aspekter som
Barnombudsmannen anser bör ﬁnnas med och
dokumenteras i ﬂera av de olika stegen.
 Att följa barnkonventionens grundprinciper
 Att följa aktuella lagregler, föreskrifter och
riktlinjer

 Att ha en kunskapsgrund som utgår från aktuell forskning, kartläggningar och studier
 Att göra barnets perspektiv synligt.
Barnkonsekvensanalysen skall vara en förhandsprövning av ett beslut som berör barn och unga. I
barnkonsekvensanalysen skall motiveras på vilka
grunder ett beslut fattas. Det är vidare viktigt att
beslutsunderlaget lyfter fram om vissa grupper av
barn och unga blir förfördelade av beslutet och om
det förekommer kompensatoriska åtgärder för dessa
barn och ungdomar. Av största vikt är att beslut
och beslutsunderlag dokumenteras. Beslutet skall
också kommuniceras till de berörda barnen och ungdomarna.
Tänk på att:
 identiﬁera vilka beslutsprocesser som berör
barn och unga.
 säkerställa att barns och ungas möjlighet till
inﬂytande ﬁnns med som ett moment i beslutsprocessen.
 säkerställa att dokumentationen av barns och
ungas åsikter ﬁnns med som ett moment i
beslutsprocessen.
 säkerställa att motiven till beslutet dokumenteras med utgångspunkt från vilka konsekvenser
det kan tänkas få för barn och unga.
 säkerställa att besluten återförs till barn och
unga.

Kartläggning
Den första delen av arbetsprocessen bör innehålla
en kartläggning och planering för hur och var man
skall inhämta nödvändig kunskap och information.
Här måste man också bedöma om det ﬁnns en tillräcklig faktagrund eller om ytterligare kartlägg-
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ningar, statistik eller forskningsunderlag behövs
för att fatta beslut. Kunskapsunderlaget skall ge
svar på vilka grupper av barn och unga frågeställningen berör och kan ha konsekvenser för, samt
vilka grupper av barn och unga som kan undantas.
Tänk på att:
 ta reda på vilka beslut barn och unga vill vara
delaktiga i.
 bedöma om beslutet berör barn och unga
direkt eller indirekt.
 fundera över om det ﬁnns särskilda aspekter att
ta hänsyn till såsom ålder, kön, funktionshinder, socioekonomisk bakgrund och etnisk och
kulturell bakgrund.
 alla berörda behöver få komma till tals utifrån
sina förutsättningar.

Analys
Tredje steget i arbetsprocessen bör bestå av en problemanalys, där man beskriver motiven till förslaget och dess konsekvenser mer ingående. En förutsättning för att ett förslag ska få gehör är ju att de
positiva konsekvenserna är ﬂer än de negativa. Vilka faktorer, problem eller behov ligger bakom förslaget? Vad är målet och syftet med förslaget? Har
utgångspunkterna för förslaget förändrats till följd
av de synpunkter som har kommit fram i dialogen
med barnen och ungdomarna?
En viktig del av analysfasen handlar förstås om
att bedöma hur förslaget förhåller sig till barnkonventionens bestämmelser. Det handlar om att analysera faktaunderlaget och försöka förutse effekterna av olika beslut. Här är det viktigt att särskilt se
över hur förslaget förhåller sig till de grupper av
barn med särskilda behov som eventuellt identiﬁerats i kartläggningsfasen.

Beskrivning
Nästa steg i arbetsprocessen handlar om att göra en
beskrivning utifrån det inhämtade materialet. Det
är viktigt att den aktuella frågeställningen, förslaget, budgeten eller policybeslutet sätts in i sitt sammanhang och att syftet framgår tydligt. Man bör
beskriva hur det nuvarande regelverket på området
ser ut samt hur det aktuella förslaget förhåller sig
till barnkonventionens artiklar.
Det bör framgå av beskrivningen vilket eller vilka barn som berörs direkt eller indirekt av åtgärden, på vilket sätt de berörs och hur de har identiﬁerats. Det kan ibland vara bra att belysa frågeställningen utifrån barnets eller barnens kön,
ålder, utvecklingsnivå och egna förutsättningar, i
sin familj, i sin miljö, i sitt nätverk där t.ex. dagis,
skola, fritid och kompisar ingår. Beskriv vad de
berörda barnen och ungdomarna har haft för synpunkter, på vilket sätt de har fått tillfälle att yttra
sig och vilken information de har fått för att kunna
yttra sig i frågan. Ge alternativa förslag till den
aktuella frågeställningen och skriv ner vilka kompenserande, skadeförebyggande eller förbättrande
insatser som kan göras. Det är också viktigt att
beskriva vilka kostnader den aktuella frågeställningen medför, för vem och för vilka grupper samt
vilket underlag som har använts för kostnadsberäkningarna.
Tänk på att:
 det bör ﬁnnas rutiner för hur dokumentationen
skall göras.
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Belys intressekonﬂikter
I analysen skall också de intressekonﬂikter som gäller barnets bästa i förhållande till andra intressen
föras fram, t.ex. vårdnadshavarens eller samhällsekonomins intressen, samt hur tungt dessa skall
väga i förhållande till barnets bästa. Analysen bör
dessutom innehålla uppgifter om barnets eller
barnens behov, intressen eller rättigheter och hur
de kan tillgodoses med kompenserande åtgärder
eller insatser. Analysen skall visa om barnets eller
barnens bästa måste ge vika för andra intressen.
Tänk på att:
 även dokumentera analysen.

Prövning med beslut
Det fjärde momentet i arbetsprocessen handlar om
själva syftet med en barnkonsekvensanalys, nämligen att pröva och besluta. Prövningen av barnets
bästa, som ska ligga till grund för beslutet, måste
utgå ifrån den kunskap som har inhämtats. Prövningen innebär att man gör en sammantagen helhetsbedömning av alla relevanta faktorer utifrån
kartläggningen, beskrivningen och analysen. Här
är det viktigt att man tar hänsyn till allt som rör
barnets eller barnens fysiska och psykiska välbeﬁnnande och utveckling i bedömningen, t.ex. rätten
till skydd och omvårdnad och rätten till lek och fritid. Så långt som möjligt skall man också ta hänsyn
till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för
barnet eller barnen. Allmänna kunskaper om

barns behov och utveckling är nödvändiga ingredienser i en barnkonsekvensanalys, men det som är
bäst för barn och unga generellt kan inte alltid
överföras på ett enskilt barn eller en speciﬁk grupp
barn. Barnets bästa måste därför tolkas som den
bästa tänkbara lösningen för varje enskilt barn
eller grupp av barn. I detta moment är det viktigt
att verkligen våga ta ställning när man hamnar i
intressekonﬂikter och att motivera sina ställningstaganden.
Tänk på att:
 själva prövningen och beslutet behöver dokumenteras.

Uppföljning
Det är också viktigt att utvärdera vilka effekter
beslutet verkligen ﬁck och hur väl detta stämde

med de antaganden som barnkonsekvensanalysen
byggde på. Den sista delen i arbetsprocessen handlar därför om att följa upp och kontrollera om
åtgärderna fått önskade konsekvenser. Konsekvensanalyser efter beslut kallas för konsekvensutvärderingar. Genom dem kan man bedöma om
man har uppnått önskade effekter eller om man
behöver vidta ytterligare åtgärder. Barnombudsmannen understryker att även barn och unga som
berörs av beslutet måste få möjlighet att delta i
sådana konsekvensutvärderingar. Genom att göra
denna typ av utvärderingar samlar verksamheten
erfarenhet och blir allt bättre på att göra barnkonsekvensanalyser. Om barnets bästa alltid får vara
ledstjärna i besluten bidrar det successivt till att
höja kvaliteten i alla kommunala och regionala
verksamheter som berör barn och unga.
Ur Barnombudsmannens publikation
Röster som räknas, årsrapport 2006
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Artikel 1

Definition av begreppet barn
TEXTEN I ARTIKEL 1

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om
inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.

Sammanfattning
I artikel 1 i barnkonventionen deﬁnieras begreppet
»barn«. I konventionen avser det varje människa
upp till 18 års ålder. Formuleringen lämnar öppet
vid vilken tidpunkt barndomen börjar. Är det vid
födelsen, befruktningen eller en tidpunkt där emellan? Om konventionen hade tagit ställning i
abortfrågan och andra frågor med anknytning till
den, skulle ratiﬁceringen ha varit hotad. I barnkonventionen är tidpunkten för barndomens slut fastställd till att infalla den dag barnet fyller 18 år, om
inte en viss stat tillämpar en lägre myndighetsålder.
Att bestämma en ålder för att få vissa rättigheter
eller för att förlora ett visst skydd är en komplex
uppgift. Det är en avvägning mellan dels uppfattningen att ett barn är en person som har rättigheter
och att den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga måste respekteras (vilket uttrycks i artikel 5
och 14), dels uppfattningen att samhället har en
skyldighet att ge barnet särskilt skydd. I vissa frågor
anger konventionen en tydlig gräns: dödsstraff eller
livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får
inte utdömas för den som är under 18 år (artikel 37),
och den som är under 15 år får inte rekryteras till
väpnade styrkor eller delta direkt i ﬁentligheter
(artikel 38 och Fakultativt protokoll angående barns
inblandning i väpnad konﬂikt). I andra frågor är det
de olika staterna som sätter åldersgränser: för arbete (artikel 32) och för straffbarhet (artikel 40). Kravet på obligatorisk grundläggande utbildning medför också en åldersangivelse (artikel 28).
Kommittén har betonat att när stater anger
minimiåldrar i sin lagstiftning måste de göra det
inom ramarna för de grundläggande principerna i
konventionen. Detta gäller särskilt principen om
icke-diskriminering (artikel 2, t.ex. att hävda olika
äktenskapsåldrar för pojkar och ﬂickor), liksom

principerna om barnets bästa (artikel 3) och rätten
till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
Det måste också ﬁnnas konsekvens mellan olika
åldersgränser, t.ex. gränsen för när den obligatoriska utbildningen skall vara avslutad och när barnet
har tillträde till arbete.
I de sammanfattande slutsatserna har kommittén uppmanat staterna att ompröva deﬁnitionen av
begreppet barndom och att höja åldersgränserna
för skyddsåtgärder, särskilt de som gäller sexuellt
samtycke, arbete och straffbarhet. Den har betonat
att könsdiskriminering bör elimineras.

Barndomens början
enligt denna konvention
I konventionens inledning uppmärksammas formuleringen i inledningen till 1959 års Förklaring om
barnets rättigheter: »enär barnet på grund av sin
fysiska och andliga omogenhet behöver särskild
omvårdnad och särskilt skydd, även juridiskt, såväl
före som efter födelsen« (redaktörernas kursivering).
De som formulerade artikel 1 hade syftet att inte
ta ställning till abort och andra frågor som gäller
tiden före födelsen eftersom det skulle ha hotat
konventionens godkännande över hela världen.
Konventionen låter de olika staterna själva göra
avvägningen mellan de rättigheter och intressen
som står i konﬂikt med varandra när det gäller frågor som abort och familjeplanering. Det bör också
noteras att artikel 41 betonar att konventionen inte
inkräktar på någon nationell lagstiftning (eller tilllämplig internationell rätt) som »går längre vad
gäller att förverkliga barnets rättigheter …«.
Det är uppenbart att de ﬂesta av konventionens
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artiklar kan tillämpas på barnet först efter födelsen.
Olika stater har dock ansett att det är nödvändigt
att ge förklaringar eller göra reservationer som tydligt visar deras egen inställning till det ofödda barnet i lagstiftande och andra frågor. Det gäller särskilt i förhållande till barnets »inneboende rätt till
livet« och samhällets skyldighet att »till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad
och utveckling« i enlighet med artikel 6. FN:s
barnrättskommitté har låtit förstå att reservationer
för att få bibehålla nationella lagar om abort är
onödiga. Men den har ställt sig negativ till hög
abortfrekvens, abort som en metod för familjeplanering och »hemliga« aborter och uppmuntrat
åtgärder för att minska antalet aborter.
I den allmänna kommentaren nr 7, »Att genomföra barnets rättigheter under deras tidiga utveckling«, gör kommittén en »arbetsdeﬁnition« av
begreppet barns tidiga utveckling: det är perioden
från födelsen till 8 års ålder. Konventionsstaterna
bör ompröva sina skyldigheter gentemot små barn
mot bakgrund av denna deﬁnition. Kommittén
betonar att små barn har alla de rättigheter som
konventionen innefattar:
»… De har rätt till särskilda skyddsåtgärder och,
i förhållande till den fortlöpande utvecklingen av
sin förmåga, rätt att i allt större utsträckning utöva sina rättigheter. Kommittén är orolig för att
konventionsstaterna inte tillräckligt har uppmärksammat att små barn har rättigheter och inte heller har uppmärksammat att det krävs lagar, riktlinjer och handlingsprogram för att förverkliga
deras rättigheter under denna viktiga fas i deras
barndom. Kommittén bekräftar på nytt att barnkonventionen som helhet skall tillämpas under
barns tidiga utveckling och att hänsyn skall tas till
principen om att alla mänskliga rättigheter är en
helhet och att de är allmängiltiga och inbördes beroende av varandra.« (crc/c/gc/7, punkt 3–4.)

Barndomens slut
I barnkonventionen upphör barndomen den dag
då barnet fyller 18 år och blir myndigt »om inte
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet«. Följaktligen är konventionstexten
mer normativ, men inte orubblig, när det gäller att
deﬁniera barndomens slut. När konventionen
utarbetades argumenterade några staters representanter för att en lägre ålder än 18 år skulle fastställas, men utan att lyckas. Uppfattningen att
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åldern skulle sättas högt för att ge ökat skydd segrade. Texten medger att stater där myndighetsåldern är lägre än 18 år tillämpar en lägre ålder för
särskilda syften – under förutsättning att detta
stämmer överens med konventionen som helhet,
särskilt med dess grundläggande principer. På
motsvarande sätt ﬁnns det i konventionen inte
något krav på att stater med högre myndighetsålder skall sänka den. Det bekräftar att deﬁnitionen
i artikel 1 gäller »i denna konvention«.
I den allmänna kommentaren nr 4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, betonar FN:s barnrättskommitté att
»… ungdomar upp till 18 års ålder har alla de rättigheter som konventionen omfattar; de har rätt
till särskilda skyddsåtgärder, och i förhållande till
den fortlöpande utvecklingen av sin förmåga kan
de gradvis i allt större utsträckning utöva sina rättigheter (artikel 5).« (crc/gc/2003/4, punkt 1.)

Kommittén har uppmuntrat de stater som har lägre myndighetsålder än 18 år att ompröva detta, och
i synnerhet höja de minimiåldrar som krävs för att
ge barn tillräckligt skydd.

Granskning av hur begreppet »barn« deﬁnieras
I de ﬂesta stater hade inte de olika lagar som
avgränsar begreppet barn samordnats på en övergripande nivå förrän konventionen ratiﬁcerades.
Artikel 1 tvingar fram en sådan granskning av all
relevant lagstiftning i de olika konventionsstaterna. Kommittén uppmuntrar de stater som ännu
inte har gjort det, att granska sina lagar och formulera dem så att de stämmer överens med konventionens deﬁnition och grundläggande principer.

Definition av särskilda
minimiåldrar i lagstiftningen
I följande avsnitt diskuteras kortfattat de olika frågor som kommittén tar upp i anslutning till artikel
1 och deﬁnitionen av begreppet barn. I den ursprungliga versionen av Riktlinjer för periodiska rapporter (crc/c/58) efterfrågades information om
»minimiålder så som den deﬁnieras i nationell lagstiftning« för olika syften som räknas upp. Många
av de problem som tas upp har anknytning till
andra artiklar i konventionen; ytterligare tolkning
och diskussion ﬁnns i kapitlen om respektive artikel i denna handbok.
När kommittén begär information om rättsligt
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fastställda minimiåldrar innebär det inte att konventionen i sig kräver en speciﬁk fastställd ålder i
varje tänkbart fall. Kommittén önskar helt enkelt
information om hur begreppet barn deﬁnieras i
nationell lagstiftning. I allmänhet bör minimiåldrar som är till för att skydda barnet vara så höga
som möjligt (t.ex. att skydda barn från riskfyllt
arbete, vårdnadsdomar eller inblandning i väpnad
konﬂikt). När det gäller minimiåldrar för att barnet
blir självständigt och att staten skall respektera
barnets medborgerliga rättigheter och den fortlöpande utvecklingen av dess förmåga krävs ett ﬂexiblare system som tar hänsyn till det enskilda barnets behov.
Några frågor kring minimiåldrar har samband
med både ökad självständighet och skydd. T.ex. kan
barnets rätt att söka juridisk och medicinsk rådgivning och framföra klagomål utan föräldrarnas samtycke, liksom att avlägga vittnesmål i domstol, vara
avgörande för att skydda barnet mot våld inom
familjen. Det är då inte för barnets bästa att fastställa en minimiålder.
Konventionen har ett antal principer som utgör
ett ramverk; den ger inte någon vägledning om en
speciﬁk ålder, eller åldrar, då barn bör få sådana rättigheter. Kommittén har konsekvent betonat att
när stater fastställer minimiåldrar måste de ta hänsyn till konventionen som helhet, och särskilt till
dess grundläggande principer. Det får inte förekomma någon diskriminering, barnets bästa måste
komma i främsta rummet och barnets överlevnad
och utveckling måste säkerställas. Kommittén har
också betonat att deﬁnitioner av begreppet barn i
enlighet med lokal sedvanerätt måste stämma överens med artikel 1.
Enligt artikel 12 har barn som kan bilda egna
åsikter också rätten att fritt uttrycka sina åsikter i
alla frågor som rör dem. Deras åsikter måste »tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad«. I konventionen betonas hur viktigt det
är att respektera »den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga« (artikel 5). I några staters lagstiftning återspeglas den ﬂexibla tanken med den
fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
genom att det inte bara ﬁnns fastställda åldrar för
att få vissa rättigheter, utan även en allmän princip:
nämligen att barnen får rätten att i vissa frågor fatta beslut själva när de väl har skaffat sig »tillräcklig
kunskap«. Fördelen med sådana formuleringar är
att de inte fastställer åldersgränser; nackdelen är att
bedömningen av när barn har skaffat sig tillräcklig
kunskap lämnas över till vuxna som kanske inte

respekterar begreppet »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga«.
Icke-diskrimineringsprincipens (artikel 2) betydelse i förhållande till deﬁnitionen av begreppet
barn betonas i kommitténs Riktlinjer för periodiska
rapporter (reviderade 2005), där staterna ombeds
speciﬁcera eventuella skillnader i behandlingen av
ﬂickor och pojkar (crc/c/58/Rev. 1, punkt 19).
Andra åldersrelaterade frågor som har lyfts fram
i samband med granskning av staternas rapportering är rösträttsålder och valbarhetsålder, den ålder
då ett barn självständigt kan få pass utfärdat,
åldersgränser för vissa medier (ﬁlm etc.) och åldersgränser för att bli medlem i en religiös församling
för resten av livet.
De följande avsnitten tar upp de olika frågor som
listats i den ursprungliga versionen av Riktlinjer för
periodiska rapporter och som kommittén önskar
information om i enlighet med artikel 1.

Juridisk eller medicinsk
rådgivning utan föräldrars samtycke
Konventionen ger inget stöd för att fastställa en
minimiålder för när ett barn självständigt kan söka
och få juridisk eller medicinsk rådgivning. Det
ﬁnns ett syfte att utröna om några barn inte har
denna rätt, och i så fall vilka barn det handlar om.
Rätten att söka rådgivning innebär inte i sig själv en
rätt att fatta beslut, utan den rätten skulle snarare
vara avhängig av den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga.
Juridisk rådgivning. Barnets rätt att få juridisk rådgivning utan föräldrars samtycke är helt klart avgörande för tillämpningen av många rättigheter som
barnet garanteras enligt konventionen, däribland
några där barnets bästa skiljer sig från, eller till och
med strider mot, föräldrarnas intressen. Det kan
t.ex. handla om att barn utsätts för våld eller sexuella övergrepp, inom familjen och på institutioner;
att det pågår en tvist om barns rätt till ett namn
eller ett medborgarskap; separation från föräldrarna, familjeåterförening, olovlig förﬂyttning och
olovligt bortförande, adoption eller utnyttjande i
barnarbete eller på annat sätt.
Barnets egen rätt till juridiskt biträde när det
misstänks eller åtalas för att ha begått brott tas upp i
artikel 40(2)(b)(ii). Ett frihetsberövat barn har rätt
»att snarast få tillgång till såväl juridiskt biträde och
annan lämplig hjälp…« enligt artikel 37(d). Det är
också nödvändigt att barn kan få juridisk rådgivning
när det utövar sin rätt att höras i »alla domstols- och
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administrativa förfaranden som rör barnet« enligt
artikel 12(2), och att delta i förfaranden som gäller
separation från föräldrarna enligt artikel 9.
Medicinsk rådgivning. Barnets rätt till medicinsk
rådgivning utan föräldrarnas samtycke är avgörande i de fall där barnets åsikter och/eller barnets bästa skiljer sig från, eller strider mot, föräldrarnas
uppfattning, t.ex. då föräldrar och andra familjemedlemmar utövar våld, då det råder konﬂikt mellan barn och föräldrar när det gäller att besluta om
vårdinsatser eller behandling, och tonårsbarnets
tillgång till information och tjänster inom familjeplanering. Barnets rätt till rådgivning är inte detsamma som att barnet har en självständig rätt att
samtycka till medicinsk behandling – se nedan.
I artikel 24(2)(e) ställs krav på att staterna skall
vidta åtgärder för att säkerställa att såväl barn som
föräldrar »får information om och har tillgång till
undervisning om barnhälsovård och näringslära,
fördelarna med amning, hygien och ren miljö och
förebyggande av olycksfall och att de får stöd vid
användning av sådana grundläggande kunskaper«.
I den allmänna kommentaren nr 4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, föreslår kommittén
följande.
»Mot bakgrund av artiklarna 3, 17 och 24 i
konventionen bör konventionsstaterna ge ungdomar tillgång till sexualupplysning, bl.a. om
familjeplanering och preventivmedel, riskerna
med tidig graviditet, förebyggande av hiv/aids
samt förebyggande och behandling av sexuellt
överförbara sjukdomar. Dessutom bör konventionsstaterna säkerställa att ungdomar får tillräcklig information, oberoende av civilstånd och föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. Det är
väsentligt att ﬁnna lämpliga metoder och vägar
för att ge riktig information som är anpassad efter
ﬂickors och pojkars behov och speciﬁka rättigheter i tonåren …«
»Med hänsyn till privatliv och sekretess, och
den därmed relaterade frågan om informerat samtycke till behandling, bör konventionsstaterna
anta lagar eller föreskrifter för att säkerställa att
sekretessbelagd rådgivning om behandling ges till
ungdomar så att de kan ge sitt samtycke. Sådana
lagar eller föreskrifter bör ha en angiven ålder för
detta förfarande, eller hänvisa till den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga. Konventionsstaterna bör också utbilda vårdpersonal i ungdomars
rätt till privatliv och sekretess, rätten att få infor-
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mation om planerad behandling och att ge sitt
samtycke till behandling.« (crc/gc/2003/4,
punk 28 och 33. Se även punkt 39 och 41. Den fullständiga texten i allmänna kommentarer ﬁnns på
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm)

Medicinsk behandling
utan föräldrarnas samtycke
Några länder har fastställt en ålder då ett barn kan
ge samtycke, eller vägra att ge samtycke, till medicinsk behandling. Lagstiftningen i andra länder
säger att barn får självständig rätt till samtycke och
att vägra ge samtycke när de väl bedöms ha »tillräcklig kunskap«. I vissa fall anger lagstiftningen
också en minimiålder då man förutsätts vara
mogen för detta.
Kommittén anger i den allmänna kommentaren
nr 4, att om en ungdom har nått tillräcklig mognad
»… skall samtycke erhållas från den unge själv,
medan föräldrarna skall informeras om det bedöms vara ’för barnets bästa’« (artikel 3).
(crc/gc/2003/4, punkt 32.)

I några länder ger lagstiftningen domstolar möjlighet att ingripa och besluta om medicinsk behandling i fall där en förälder har vägrat ge sitt samtycke,
kanske av kulturella eller religiösa skäl. Detta ingripande skulle vara försvarbart i enlighet med konventionens artikel 3(1) och (2).

När den obligatoriska
delen av utbildningen slutar
I artikel 28(1) (a) och (b) ställs kravet att grundutbildning skall vara obligatorisk, att utvecklingen av
olika typer av undervisning som följer efter grundutbildningen skall uppmuntras och att dessa skall
göras »tillgängliga och åtkomliga för varje barn«. I
konventionen ﬁnns inga bestämda åldrar för grundutbildningen och den därefter följande utbildningen. I artikel 32 krävs att staterna skall skydda barnet från allt arbete som kan tänkas hindra
barnets utbildning. Kommittén har pekat på behovet av att samordna den ålder då den obligatoriska
delen av utbildningen slutar med den ålder då barnet
får tillträde till heltidsarbete (se artikel 28 och 32).

Tillträde till arbete, innefattande skadligt
arbete, deltids- och heltidsarbete
I artikel 32 krävs att staterna skall skydda barn mot
»arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets
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utbildning«, »fastställa en minimiålder eller minimiåldrar som minderåriga skall ha uppnått för tillträde till arbete« och »föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor«. Kommittén
har i ﬂera fall rekommenderat att minimiåldrarna
borde höjas och har dessutom ofta rekommenderat
stater att ratiﬁcera de relevanta konventionerna
från internationella arbetsorganisationer om minimiåldrar för arbete (se artikel 32).

Samtycke till sexuellt umgänge
I de ﬂesta länder ﬁnns en fastställd minimiålder som
ett barn måste ha uppnått för att det skall anses kunna samtycka till någon form av sexuella aktiviteter
med andra. Deﬁnitionen av sexuellt övergrepp och
utnyttjande omfattar inte endast uppträdande som
innebär våld eller andra former av tvång, utan också allt sexuellt umgänge med ett barn under en viss
ålder, till och med om det skedde eller verkade ske i
samförstånd (se också artikel 19 och 34).
FN:s barnrättskommitté har betonat vikten av
att fastställa en minimiålder för när ett barns samtycke kan anses giltigt. I den allmänna kommentaren nr 4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, hänvisar kommittén till behovet av att fastställa en
minimiålder för sexuellt samtycke och äktenskap
(se nedan) och säger:
»Minimiåldrarna bör vara desamma för pojkar
och ﬂickor (artikel 2 i konventionen) och tydligt
spegla erkännandet att människor under 18 år är
innehavare av rättigheter och därmed har en viss
status som stämmer överens med den fortlöpande
utvecklingen av deras förmåga, deras ålder och
mognad (artikel 5 och 12–17).« (crc/gc/2003/4,
punkt 9.)

Kommittén har föreslagit olika länder att den fastställda åldern bör höjas. Kommittén har också
uttryckt oro inför skillnader mellan åldrarna för
samtycke till heterosexuellt respektive homosexuellt umgänge, vilket innebär diskriminering på
grund av sexuell läggning.

Äktenskap
I många samhällen ﬁnns en fastställd ålder då barn
får ingå äktenskap utan föräldrars samtycke (oftast
densamma som myndighetsåldern), och en fastställd lägre ålder då de får ingå äktenskap med föräldrars samtycke. I några samhällen tillåts äktenskap i undantagsfall vid en lägre ålder om tillstånd
ges av en domstol eller annan myndighet, t.ex. när

en ﬂicka är gravid eller har barn. Äktenskapsåldern
är särskilt betydelsefull eftersom barn i många länder förutsätts bli myndiga i och med att de ingår
äktenskap. Därmed förlorar de sin rätt till skydd
enligt barnkonventionen.
I den allmänna kommentaren nr 4 uttrycker
kommittén oro för detta:
»… äktenskap och graviditet vid låg ålder är
viktiga faktorer för hälsoproblem som har
anknytning till sexualitet och fortplantning.
Såväl minimiåldern som den faktiska åldern för
att ingå äktenskap är fortfarande mycket låg i ﬂera konventionsstater, särskilt för ﬂickor. Det
ﬁnns också problem som inte har anknytning till
hälsan: barn som ingår äktenskap, särskilt ﬂickor, måste ofta avbryta sin utbildning, och de
marginaliseras socialt. Dessutom betraktas gifta
barn i några konventionsstater som vuxna juridiskt sett, fastän de är under 18 år, och de berövas därigenom alla de särskilda skyddsåtgärder
som de enligt konventionen har rätt till. Kommittén rekommenderar starkt att konventionsstaterna omprövar, och när så är nödvändigt, förbättrar lagstiftning och praxis så att minimiåldern för äktenskap med och utan föräldrars samtycke höjs till 18 år för både ﬂickor och pojkar.«
(crc/gc/2003/4, punkt 20.)

Kommittén har vid upprepade tillfällen betonat
att äktenskapsåldern måste vara densamma för
ﬂickor och pojkar för att stämma överens med artikel 2 i konventionen. Kommittén har också
uttryckt oro för diskriminering då olika lagar kan
ange olika äktenskapsåldrar inom en stat. Därigenom hävdar kommittén åsikten att konventionens
grundläggande principer bör åsidosätta den kulturella och religiösa bakgrunden till sådan diskriminering.
I artikel 16 i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs att »fullvuxna« män och
kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda
familj. I Konventionen om medgivande till äktenskap
och minimiålder för och registrering av äktenskap
(1962) fastställs ingen minimiålder för äktenskap.
Detta konstateras i inledningen, och därefter sägs
att alla stater bör vidta alla lämpliga åtgärder för
att helt få bort barnäktenskap och trolovning av
unga ﬂickor innan de når pubertetsåldern. I artikel 2 krävs att konventionsstaterna »vidtar lagstiftningsåtgärder för att speciﬁcera en minimiålder för äktenskap. Inget äktenskap skall lagligen
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ingås av någon person under denna ålder, förutom
när en behörig myndighet av allvarliga skäl har
beviljat dispens för de tilltänkta makarna vad gäller åldern.«
Kvinnodiskrimineringskommittén (cedaw)
gjorde 1994 en allmän rekommendation om jämlikhet i äktenskap och familjerelationer där den
föreslår att minimiåldern för äktenskap bör vara
18 år för både kvinnor och män. (hri/gen/1/
Rev.8.)

Frivillig rekrytering till väpnade styrkor
och värnplikt; deltagande i ﬁentligheter
I artikel 38 i barnkonventionen krävs att staterna
skall avstå från att rekrytera någon som inte har
nått 15 års ålder till sina väpnade styrkor, och att de,
när de rekryterar barn som är mellan 15 och 18 år,
skall »sträva efter att i första hand rekrytera dem
som är äldst«. Dessutom måste konventionsstaterna »vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa
att personer som inte uppnått 15 års ålder inte deltar direkt i ﬁentligheter«. I maj 2000 antog FN:s
generalförsamling det fakultativa protokollet till
konventionen om barnets rättigheter angående
barns inblandning i väpnad konﬂikt för att öka
skyddet, och kommittén uppmuntrar alla stater att
snarast skriva under och ratiﬁcera det.
Det fakultativa protokollet trädde i kraft 2002.
Där krävs att de stater som ratiﬁcerat det säkerställer att ingen under 18 års ålder tvångsrekryteras till deras väpnade styrkor och att de »skall vidta alla genomförbara åtgärder« för att säkerställa
att de som är under 18 år och som ingår i de väpnade styrkorna inte deltar direkt i ﬁentligheter.
Staterna måste vidta alla tänkbara åtgärder för att
förebygga att barn under 18 år rekryteras av väpnade grupper och används i ﬁentligheter. Konventionsstaterna måste »höja minimiåldern« för frivillig rekrytering som i konventionen är fastställd
till 15 år.
FN:s barnrättskommitté har lovordat de stater
som har fastställt en högre åldersgräns för rekrytering än 15 år och som har ratiﬁcerat tilläggsprotokollen till Genèvekonventionerna. Kommittén har
tydligt deklarerat att den anser att ingen under 18
års ålder bör delta i ﬁentligheter eller rekryteras till
väpnade styrkor.

Straffrättsligt ansvar
I artikel 40(3)(a) i barnkonventionen krävs att konventionsstaterna skall »fastställa en lägsta straffbarhetsålder«.
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Det framgår tydligt i konventionsstaternas inledande och återkommande rapporter och i rapporterna från diskussionerna med kommittén, att deﬁnitionen av begreppet straffbarhetsålder ofta är
otydlig. I några stater förefaller barn, paradoxalt
nog, kunna ställas till straffrättsligt ansvar för allvarliga brott vid lägre ålder än de kan för enklare
förseelser.
Kommittén har i ﬂera fall framhållit att en minimiålder måste fastställas i lagstiftningen. För
många stater har kommittén drivit på en höjning av
åldersgränsen till en internationellt acceptabel
ålder, och kommittén har välkomnat förslag att
fastställa åldern till 18 år.
I FN:s minimistandardregler för rättskipning
rörande ungdomsbrottslighet, »Pekingreglerna«,
framgår av regel 4 att: »I de rättssystem som erkänner begreppet minimiålder för ungdomars straffrättsliga ansvar, skall en sådan inte fastställas vid
alltför låg ålder, mot bakgrund av ungdomars känslomässiga, psykiska och intellektuella mognad« (se
artikel 40).

Frihetsberövande, fängelsestraff
I artikel 37(b) krävs att »inget barn får olagligt eller
godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med
lag och får endast användas som en sista utväg och
för kortast lämpliga tid.« Även om barnkonventionen inte fastställer någon lägsta åldersgräns för frihetsberövanden, framgår det tydligt av kommitténs kommentarer att den anser att minimiåldern
bör fastställas i relation till de övriga grundläggande principerna i konventionen, särskilt artikel 2, 3,
och 6. Kommittén har dessutom uttryckt oro över
frihetsberövanden av små barn. I artikel 9 görs
ytterligare inskränkningar av möjligheten till frihetsberövanden som innebär att barnet inte är tillsammans med familjen genom principen att ett
barn skall skiljas från sina föräldrar endast då »ett
sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa«. Kommittén betonar att artikel 37 gäller alla
frihetsberövanden av barn, inte endast inom det
straffrättsliga systemet.

Dödsstraff och livstids fängelse
I artikel 37(a) i barnkonventionen förbjuds domar
som innebär dödsstraff och livstids fängelse utan
möjlighet till frigivning för brott som begåtts av
personer under 18 års ålder. I ﬂera fall har kommittén uttryckt oro över att detta tydliga förbud
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kränks. Dessutom har den uttryckt oro över situationer där lagen tekniskt sett fortfarande tillåter
dödsstraff för dem som är under 18 år, även om
domen inte tillämpas i praktiken, och då villkorliga
dödsdomar tillåts för personer under 18 år (se artikel 6 och 37).

klagomål eller ansöka om upprättelse vid domstolar eller andra organ, med eller utan föräldrars samtycke. Varje beslut om att utestänga ett barn från
dessa rättigheter måste fattas inom ramen för de
grundläggande principerna, även de som gäller
icke-diskriminering och barnets bästa.

Att avlägga vittnesmål vid
tvistemål och brottmål i domstol

Att delta i rättsliga och
administrativa förfaranden som rör barnet

I artikel 12(2) krävs att barnet skall ha möjlighet att
höras i alla rättsliga och administrativa förfaranden
som rör barnet. Här är det återigen så att konventionen inte föreslår att en minimiålder skall fastställas; kommittén önskar information om huruvida barn under en viss ålder hindras från att bli hörda i tviste- eller brottmål.
Tvistemål med barn inblandade innefattar dem
som rör vårdnad och uppfostran av barn, bl.a. separation från föräldrarna och adoption. Brottmål
med barn inblandade innefattar sådana där barnet
avger vittnesmål som bevisning, bl.a. när barnet
åtalas för ett brott, fall där andra åtalas för brott
mot barnet och fall med andra inblandade där barnet är vittne. Då barn misstänks eller åtalas för att
ha begått ett brott får de enligt artikel 40(2)(b)(iv)
inte tvingas att avge vittnesmål.
Kommittén har noterat vikten av att göra det
möjligt för barn att avge vittnesmål i fall som innefattar att förebygga våld och utnyttjande, bl.a. sexuellt utnyttjande av barn. Den har lovordat stater
som har gjort särskilda arrangemang för att höra
vittnesmål från barn i sådana fall (se artikel 19).
FN:s ekonomiska och sociala råd antog 2005
Riktlinjer om rättskipning i ärenden som rör barn som
blivit offer för eller vittnen till brott, »ett användbart
ramverk som kan hjälpa medlemsstaterna att öka
skyddet för utsatta barn och vittnen i det straffrättsliga systemet«. (Ekonomiska och sociala
rådets resolution 2005/20, 22 juli 2005.)

Som tidigare sagts krävs i artikel 12(2) i barnkonventionen att barnet ges möjlighet att höras i alla
rättsliga och administrativa förfaranden som rör
honom eller henne. I konventionen ﬁnns ingen
åldersgräns för denna rättighet.

Att inge klagomål och söka
upprättelse utan föräldrars samtycke
i domstol eller hos annan myndighet
FN:s barnrättskommitté har markerat att för att
artikel 12 skall anses fullständigt genomförd krävs
att barnet har tillgång till klagomålsförfaranden.
Barnets förmåga att inge klagomål och söka upprättelse utan föräldrars samtycke i domstol är särskilt viktigt när det gäller klagomål om våld eller
utnyttjande, bl.a. sexuellt utnyttjande, inom familjen. I konventionen ﬁnns inte någon antydan om
att barn under en viss ålder inte skulle kunna inge

Att ge sitt samtycke till byte av identitet,
bl.a. namnbyte, ändrade familjeförhållanden,
adoption eller vårdnad
I artikel 8 krävs respekt för barnets rätt att behålla
sin identitet, innefattande medborgarskap, namn
och släktförhållanden. I konventionen ﬁnns ingen
antydan om att det bör sättas en minimiålder för att
denna rättighet skall erkännas. Det verkar som om
mycket få stater i sin lagstiftning har bestämt ordningen för att få barnets samtycke till alla aspekter
på att byta identitet.
Många stater angav i sina inledande rapporter
att de har fastställt en ålder då barnet har rätt att
samtycka till eller vägra samtycke till adoption.
Kommittén har välkomnat åtgärder för att sänka
åldersgränsen då barnets samtycke till adoption
krävs (se artikel 21).

Barnets rätt till information
om sina biologiska föräldrar
I artikel 7 krävs att barnet »så långt det är möjligt,
[skall ha] rätt att få vetskap om sina föräldrar«.
Rätten till vetskap om sina biologiska föräldrar är
särskilt viktig för adopterade barn och barn som
föds efter konstgjord befruktning. I många stater
begränsar lagstiftningen den information som är
tillgänglig för barnet, och dessutom ﬁnns en
åldersgräns för när någon information överhuvudtaget är tillgänglig för barnet. Genomförandet
av denna rättighet är beroende av att tillräcklig
information ﬁnns med i registreringen av barnets
födelse och hur barnet kan få tillgång till denna
information. I många stater har adopterade barn
upp till 18 års ålder inte rätt att få tillgång till
information om sina biologiska föräldrar, vilket
kommittén menar är ett brott mot artikel 7 (se
artikel 7).
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Laglig arvsrätt och rätt
att utföra egendomstransaktioner

Att välja religion och att delta
i religionsundervisning i skolan

I några stater medges laglig arvsrätt och rätt att utföra egendomstransaktioner först i samband med att
man blir myndig och/eller ingår äktenskap; i andra
ﬁnns olika lagstadgade åldersgränser. Där det ﬁnns
fastställda minimiåldrar bör dessa stämma överens
med konventionens grundläggande principer, särskilt de om icke-diskriminering och barnets bästa.
Kvinnodiskrimineringskommittén (cedaw) noterar i en allmän rekommendation att lagar och
praxis om arv och egendom i många länder resulterar i allvarlig diskriminering av kvinnor: »Kvinnor
kan ärva en mindre del av sin makes eller faders
egendom när denne avlider, än vad änklingar eller
söner skulle göra« (hri/gen/1/Rev.8). Sådan diskriminering kan också drabba den som är under 18
år, och då faller frågan inom ramen för barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté har kommenterat diskriminering vid arv (se artikel 2).

I artikel 14 krävs respekt för barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Hittills är
det få stater som har lagstiftning som speciﬁkt upprätthåller barnets rätt till religionsfrihet, men i några stater ﬁnns en speciﬁcerad ålder när rätten att
fatta beslut som rör religiös uppfostran och undervisning övergår från föräldern till barnet. I de stater som tillämpar religionsundervisning kan det
ﬁnnas lagstadgade bestämmelser som tillåter elever
att avbryta särskild religionsundervisning och/eller
religionsutövning, och/eller ger dem rätt till alternativ undervisning. I artikel 14(2) krävs att staterna respekterar rättigheterna och skyldigheterna för
föräldrar »att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det
utövar sin rätt« (se artikel 14).

Lagstadgad befogenhet att bilda
eller ansluta sig till fackföreningar

I artikel 33 krävs att staterna skall vidta »alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder,
administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning
av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa
deﬁnieras i tillämpliga internationella fördrag
…«. Många stater har lagar som säger att det är
brottsligt att sälja alkohol och tobaksprodukter och
andra kontrollerade ämnen till barn under en viss
ålder. Fastställandet av sådana åldersgränser bör
stå i relation till de grundläggande principerna i
artikel 2, 3 och 6 (se artikel 33).

Barnets rätt till föreningsfrihet erkänns i artikel 15
i barnkonventionen, och kommittén har betonat
att denna rätt har anknytning till artikel 12 och 13
genom att barnets rätt till delaktighet på detta sätt
förverkligas. Några stater angav i sina inledande
rapporter att de tillämpar en minimiålder för när
barn får ansluta sig till föreningar eller att de måste
ha föräldrarnas samtycke för att göra så. Konventionen ger inget stöd för sådana begränsningar av
barnets rätt till föreningsfrihet (se artikel 15).
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Konsumtion av alkohol
och andra kontrollerade ämnen

Artikel 1

Artikel 1 i Sverige
Vem är ’barn’?
I Sverige är den som är över 18 år myndig. I föräldrabalkens nionde kapitel ﬁnns regler om underårigs
omyndighet. Som huvudregel anges att den som är
under 18 år (underårig) är omyndig och inte själv
får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser.
Det ﬁnns diverse undantag från 18-årsgränsen
på olika områden. Till exempel gäller enligt alkohollagen (1994:1738) att spritdrycker, vin och starköl inte får säljas i detaljhandeln till någon som är
under 20 år, och enligt körkortslagen (1998:488)
gäller för vissa typer av körkort undantag från 18årsgränsen både uppåt och nedåt i ålder.
I betänkandet Bevakad övergång – Åldersgränser
för unga upp till 30 år (sou 1996:111) gjordes en
översyn av de åldersgränser i samhället som berör
unga personer. I betänkandet redovisades ett förslag att så många som möjligt av de lagliga åldersgränsbestämmelserna skulle knytas till s.k. nyckelövergångar – 12, 15, 18 och 21 år – för att göra regelsystemet mer tydligt och konsekvent.

Svensk lagstiftnings deﬁnition av ’barn’
FN:s barnrättskommitté har i alla tre sammanfattande slutsatser beträffande Sverige haft synpunkter på svensk lagstiftnings barndeﬁnition.
I de första sammanfattande slutsatserna, 1993,
menade kommittén att det i svensk lag fanns brist
på klarhet och att det fanns uppenbara ofullkomligheter avseende deﬁnitionen av barn. Kommittén
noterade att trots att personer under 18 år inte
åtnjuter full rättskapacitet kan de kallas till militärtjänst och att personer som är 15 år eller äldre kan gå
med i hemvärnet. Kommittén uttryckte också oro
över att åldern för könsmognad inte fastställts,
något som utgör risk för att barn skall komma att
utnyttjas för pornograﬁskt material. Kommittén
rekommenderade Sverige att överväga ett tillvägagångssätt som är mer konsekvent och mer troget
återger konventionens allmänna principer och bestämmelser. För barnrättskommitténs kritik på dessa områden, se artikel 34 och 38.

Äktenskapsålder för barn
med annat medborgarskap än svenskt
Äktenskapsbalkens generella huvudregel är att den
som är under 18 år inte får ingå äktenskap.
I de andra sammanfattande slutsatserna välkomnade barnrättskommittén beslutet att se över lagen
som tillät lägre äktenskapsålder för barn med annat

medborgarskap än svenskt eller som är bosatta i
annan stat.
Översynen resulterade den 1 maj 2004 i förändringar i bl.a. äktenskapsbalken och lagen (1904:26
s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmyndarskap. Före ändringarna var grundregeln att en persons rätt att
ingå äktenskap prövades enligt lagen i den stat där
han eller hon var medborgare. Äktenskapet ansågs
giltigt i Sverige. Inte bara barnrättskommittén
uppmärksammade och kritiserade att dessa regler
innebar diskriminering av ﬂickor och pojkar med
annat medborgarskap än svenskt, utan kritik hade
också förekommit från olika svenska aktörer. I
departementspromemorian Svenska och utländska
äktenskap anfördes bl.a. följande.
»Under 1990-talet har i anledning av ﬂera allvarliga våldsbrott begångna mot ﬂickor av nära manliga släktingar en allt större uppmärksamhet riktats mot situationen för unga ﬂickor av utländskt
ursprung. Möjligheterna för vissa utländska medborgare med hemvist i Sverige att gifta sig i tidig
ålder inför svensk myndighet eller i utlandet har
ifrågasatts. … FN:s barnrättskommitté har uppmärksammat det pågående arbetet och uppmuntrat regeringen i dess avsikter att överväga lagändringar. Även FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uttryckt sitt intresse i saken och uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att förbättra
skyddet för underåriga i fråga om äktenskap och
undanröja alla former av diskriminering.« (Ds
2002:54, s. 22.)

Efter lagändringarna gäller i huvudsak följande.
Oavsett om en person är svensk medborgare skall
personen, om han eller hon vill vigas inför en
svensk myndighet, ha fyllt 18 år. Detta innebär att
om ett par har gift sig vid en utländsk myndighet
kommer äktenskapet inte, om det enligt svensk lag
ﬁnns äktenskapshinder såsom att en eller båda parterna är under 18 år, anses giltigt i Sverige. Tillstånd till äktenskap före 18 års ålder ges endast om
det ﬁnns särskilda skäl. Länsstyrelsen är den myndighet som gör denna prövning. Vid en prövning av
om särskilda skäl föreligger bör en bedömning
göras av om barnet har uppnått sådan särskild
mognad som krävs. Dessutom bör det i prövningen
bl.a. tas ställning till vilken betydelse ett äktenskap
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skulle ha för barnets utveckling, familjeliv och
sociala förhållanden i övrigt, inte minst vad gäller
eventuella effekter på barnets utbildning. Barnets
ålder, vårdnadshavarens inställning och i förekommande fall graviditet eller föräldraskap är andra
faktorer som bör beaktas. En självklar utgånspunkt
är att barnets bästa skall ligga till grund för avgörandet. För att tillstånd skall ges bör det krävas starkare skäl ju yngre den sökande är. Det får förutsättas, inte minst med hänsyn till gällande straffbestämmelser, att dispens inte meddelas för barn
under 15 år. Att barnet snart skall fylla 18 år bör
inte ensamt utgöra skäl för dispens. (Se vidare
Svenska och utländska äktenskap, Ds 2002:54, s. 94 ff.
och 107 ff.)
Någon särskild straffbestämmelse som avser
barn- eller tvångsäktenskap ﬁnns inte i svensk lagstiftning. I förarbetena till 2004 års lagändringar
uttalade regeringen att frågan om huruvida gällande straffbestämmelser erbjuder ett tillfredsställande skydd mot tvångs- och barnäktenskap kommer
att övervägas i ett annat sammanhang (prop. 2003/
04:48 s. 12). I december 2005 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att göra en översyn av
straffbestämmelsen om människohandel. Inom
ramen för uppdraget skall utredaren också analysera om den nu gällande civilrättsliga lagstiftningen
erbjuder ett tillfredsställande skydd mot barn- och
tvångsäktenskap i straffrättsligt hänseende eller
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om lagändringar kan behöva göras. Utredaren skall
redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2007
(kommittédirektiv 2005:152 och 2006:78).
Frågan om äktenskapsålder rör dessutom hälsoaspekter för barn, se vidare artikel 24.

Deﬁnitionen av ’barn’ i barnpornograﬁbrott
I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte
barnrättskommittén oro över »bristerna i skyddet
som erbjuds av den svenska lagstiftningen, bl.a. på
grund av brottsbalkens subjektiva och ofullständiga deﬁnition av ’barn’ i barnpornograﬁbrott« och
rekommenderade en förstärkning av lagstiftningen
mot innehav och produktion av barnpornograﬁ,
bl.a. genom en ändring av deﬁnitionen, med en klar
objektiv åldersgräns på 18 år.
Regeringen beslutade i augusti 2005 om kommittédirektiv om en översyn av lagstiftningen mot
barnpornograﬁ (kommittédirektiv 2005:89). Översynen skall syfta till att möjliggöra en mer effektiv
bekämpning av barnpornograﬁ och att förstärka
barnets ställning vid barnpornograﬁbrott. Utredaren skall bl.a. överväga om det är möjligt och lämpligt att införa en bestämd 18-årsgräns i deﬁnitionen
av barn i bestämmelserna om barnpornograﬁ eller
att på något annat sätt utvidga lagstiftningens
skydd för personer under 18 år. Utredaren skall
redovisa sitt arbete den 31 augusti 2007. Se vidare
artikel 34.

Artikel 1

Checklista för artikel 1
n Görs regelbundet utvärderingar av gällande åldersgränser i lagstiftning och praxis?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra. Deﬁnitionen
av begreppet barn i artikel 1 är relevant för genomförandet av alla artiklarna i konventionen.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
(även artikel 14(2))
artikel 24 tillgång till medicinsk rådgivning, samtycke till behandling
artikel 28 åldrar för obligatorisk utbildning
artikel 32 åldrar för tillträde till arbete
artikel 34 ålder för samtycke till sexuellt umgänge
artikel 37 frihetsberövande
artikel 38 minimiåldrar för rekrytering till väpnade styrkor och direkt deltagande i
ﬁentligheter
artikel 40 ålder för straffrättsligt ansvar
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
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Artikel 2

Icke-diskriminering
TEXTEN I ARTIKEL 2

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom
deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Sammanfattning
Punkt 1 i artikel 2 beskriver tillsammans med artikel 3(2) och artikel 4 konventionsstaternas grundläggande skyldighet att genomföra de rättigheter
som framställs i den övriga konventionstexten: att
»respektera och tillförsäkra« alla barn inom deras
jurisdiktion alla rättigheter i konventionen utan
åtskillnad av något slag. Punkt 2 i artikel 2 hävdar
behovet att skydda barn från alla typer av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrarnas
eller andra närståendes ställning eller verksamhet.
»Icke-diskriminering« har av FN:s barnrättskommitté deﬁnierats som en grundläggande princip
med betydelse för genomförandet av hela konventionen. I ett antal allmänna kommentarer har kommittén diskuterat konsekvenserna av att principen
tillämpas i förhållande till olika frågor och grupper
av barn. Kommittén har betonat hur viktigt det är
att samla in uppdelade data efter t.ex. ålder eller kön
för att övervaka diskrimineringens omfattning.
Principen om icke-diskriminering hindrar inte
kraftfulla åtgärder i enskilda fall eller berättigade
skillnader i hur enskilda barn behandlas. FN:s
barnrättskommitté har konsekvent understrukit
behovet av att särskilt uppmärksamma utsatta
grupper och barn som har sämre förutsättningar.
Konsekvenserna av diskriminering i förhållande

till barnets olika rättigheter behandlas i denna handbok under konventionens motsvarande artiklar.

Definition av »diskriminering«
Termen »diskriminering« deﬁnieras inte i konventionen. FN:s barnrättskommitté har deﬁnierat
artikel 2 som en grundläggande princip och tar upp
frågan om icke-diskriminering när den behandlar
varje enskild konventionsstats rapport. Kommittén
har fram till februari 2007 inte gett ut någon allmän kommentar om artikel 2. Men den har i andra
kommentarer diskuterat temat diskriminering i
förhållande till de olika ämnesområdena. I den allmänna kommentaren nr 5, »Allmänna åtgärder för
att genomföra barnkonventionen«, gör kommittén följande anmärkning i förhållande till artikel 2:
»Denna skyldighet till icke-diskriminering kräver
att staterna aktivt identiﬁerar enskilda barn och
grupper av barn som kan behöva särskilt stöd för
att deras rättigheter skall erkännas och kunna fullgöras. Kommittén belyser t.ex. särskilt behovet av
att samla in uppdelade data så att det går att identiﬁera redan konstaterad eller eventuell diskrimi-
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nering. För att ta itu med diskriminering kan det
krävas ändringar i lagstiftning, administration och
resursfördelning, liksom utbildningsåtgärder för
att förändra attityder. Det bör betonas att tillämpningen av principen om icke-diskriminering och
samma rättigheter inte innebär identisk behandling.« (crc/gc/2003/5, punkt 12.)

I den första allmänna kommentaren, »Utbildningens syfte«, diskuterar kommittén diskriminering
inom utbildning i allmänhet:
»Diskriminering av något av de skäl som listats i
artikel 2, öppen eller dold, kränker barnets värdighet och kan underminera eller till och med förstöra barnets förmåga att dra nytta av möjligheterna
till utbildning. Även om frågor som rör att ett
barn nekas möjlighet till utbildning främst hör
hemma under artikel 28, kan ett misslyckande
med att följa principerna i artikel 29 (1) ha liknande effekt. För att ta ett extremt exempel kan könsdiskriminering förstärkas av att läroplanen inte
stämmer överens med principerna om jämlikhet
mellan könen genom att ﬂickor kan ha begränsade
möjligheter att dra nytta av de utbildningsmöjligheter som ﬁnns, och genom en otrygg eller ovänlig
miljö där ﬂickors delaktighet motarbetas. Diskriminering av barn med funktionshinder präglar
också många formella utbildningssystem och
informella utbildningsmiljöer, bl.a. hemmet. Barn
med hiv/aids diskrimineras även i hög grad i båda
dessa miljöer.« (crc/gc/2001/1, punkt 10.)

Den allmänna kommentaren understryker särskilt
också vikten av utbildning i att bekämpa rasism:
»Rasism och därtill relaterade fenomen frodas där
det råder okunnighet eller ogrundad rädsla för
skillnader på grund av ras, etnisk bakgrund, religion, kultur och språk, eller där fördomar förstärks eller skeva värderingar sprids. Ett tillförlitligt och varaktigt medel mot detta är utbildning
som främjar förståelse för och uppskattning av de
värderingar som speglas i artikel 29(1), bl.a. respekt för skillnader, och ifrågasätter alla aspekter
av diskriminering och fördomar. Utbildning bör
därför ges hög prioritet i alla kampanjer mot
rasism och relaterade fenomen.« (crc/gc/
2001/1, punkt 11. Se även artikel 29.)

I den allmänna kommentaren nr 7, »Genomförande av barns rättigheter under deras tidiga utveck-
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ling«, uppmanar kommittén konventionsstaterna
att identiﬁera de konsekvenser icke-diskrimineringsprincipen får för förverkligandet av barns rättigheter under den perioden:
»Artikel 2 innebär att små barn i allmänhet inte
får diskrimineras av någon orsak, t.ex. om lagen
inte ger samma skydd mot våld för alla barn, även
små barn. Små barn löper särskilt stor risk att diskrimineras eftersom de är relativt maktlösa och
beroende av andra för att deras rättigheter skall
kunna förverkligas.«
»Artikel 2 innebär också att särskilda grupper
av små barn inte får diskrimineras. Diskriminering kan ske i form av minskad tillgång till livsmedel, otillräcklig omvårdnad och tillsyn, begränsade
möjligheter till lek, inlärning och utbildning, eller
förbud mot att fritt uttrycka sina känslor och åsikter. Diskriminering kan också uttryckas genom
sträng behandling och orimliga förväntningar
som kan betyda utnyttjande eller övergrepp …«
(crc/c/gc/7, punkt 11.)

Kommittén uttrycker också oro för diskriminering
när det gäller tillgång till olika tjänster:
»Eventuell diskriminering när det gäller tillgång
till tjänster av god kvalitet för små barn är ett särskilt bekymmer, speciellt där sjukvård, utbildning,
socialtjänst och andra tjänster inte är tillgängliga
för alla och ges i såväl statlig som privat regi, eller
genom välgörenhetsorganisationer. … Som ett
första steg uppmuntrar kommittén konventionsstaterna att övervaka tillgången till tjänster med
god kvalitet som bidrar till små barns överlevnad
och utveckling, bl.a. genom att systematiskt samla
in data som är uppdelade utifrån viktiga variabler
i förhållande till barns och familjers bakgrund och
omständigheter. Som ett andra steg kan det krävas
åtgärder som garanterar att alla barn har samma
möjlighet att ta del av tillgängliga tjänster. Mer
allmänt bör konventionsstaterna öka medvetenheten om diskriminering av små barn i allmänhet
och utsatta grupper i synnerhet.« (crc/c/gc/7,
punkt 12.)

(Se även Allmän kommentar nr 3, »Hiv/aids och
barns rättigheter«, punkt 7–9; Allmän kommentar
nr 4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, punkt 6.
Den fullständiga texten i de allmänna kommentarerna ﬁnns på http://www.ohchr.org/english/
bodies/crc/comments.htm)

Artikel 2

Kommittén för mänskliga rättigheter som övervakar Internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter gav 1989 ut en allmän kommentar där den diskuterar deﬁnitioner av diskriminering i andra instrument för mänskliga rättigheter
och föreslår en allmän deﬁnition. Den betonar att
»icke-diskriminering tillsammans med likhet inför
lagen och samma skydd i lag utan diskriminering
utgör en grundläggande och allmän princip med
avseende på skydd av mänskliga rättigheter«.
Kommittén för mänskliga rättigheter noterar att
»termen ’diskriminering’ i konventionen bör tolkas så att den innebär varje åtskillnad, uteslutande,
begränsning eller företräde som grundas på någon
orsak som t.ex. ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller annan ställning, och
som syftar till eller får till följd att erkännandet,
åtnjutandet eller utövandet av alla rättigheter och
friheter för alla människor på jämlik grund upphävs
eller minskar«.
Kommittén för mänskliga rättigheter citerar
artikel 1 i Internationella konventionen om avskaffande
av all slags rasdiskriminering och artikel 1 i Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor som använder en liknande deﬁnition.
Kommittén fortsätter med att betona att »åtnjutandet av rättigheter och friheter på jämlik
grund dock inte innebär identisk behandling i varje instans«. Principen om jämlikhet kräver ibland
att konventionsstaterna »tillämpar positiv särbehandling för att minska eller eliminera omständigheter som orsakar eller vidmakthåller diskriminering som är förbjuden enligt konventionen«. Till
slut konstateras att »inte alla skillnader i behandling utgör diskriminering, om kriterierna för sådan
åtskillnad är rimliga och objektiva och om målet är
att nå ett legitimt syfte enligt konventionen«
(hri/gen/1/Rev.8, punkt 7–13).
När det gäller diskriminering av barn konstateras följande i en annan allmän kommentar från
Kommittén för mänskliga rättigheter 1989.
»Konventionen kräver att barn skyddas mot
diskriminering oavsett orsak, t.ex. ras, hudfärg,
kön, språk, religion, nationellt eller socialt ursprung, egendom eller börd. I detta sammanhang
noterar kommittén att icke-diskriminering i åtnjutandet av rättigheterna i konventionen också när
det gäller barn går tillbaka till artikel 2 och deras
likhet inför lagen enligt artikel 26, medan villkoret
i artikel 24 speciﬁkt avser de skyddsåtgärder som
den bestämmelsen hänvisar till. Rapporter från

konventionsstaterna bör visa hur lagstiftning och
praxis säkerställer att skyddsåtgärder syftar till att
få bort all diskriminering på alla områden, även arv,
och särskilt åtskillnad mellan barn som har medborgarskap i landet och de som är av utländskt
ursprung, eller mellan barn födda inom äktenskapet och utomäktenskapliga barn.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 5.)

»Konventionsstaterna skall respektera
och tillförsäkra … de rättigheter som
anges i denna konvention …«
Språket i texten i artikel 2 och FN:s barnrättskommittés tolkning av den betonar att konventionsstaterna har en aktiv skyldighet att förhindra diskriminering. Den kräver, liksom andra aspekter av
genomförandet, granskning, strategisk planering,
lagstiftning, övervakning, medvetandegörande, utbildnings- och informationskampanjer samt utvärdering av vidtagna åtgärder för att minska skillnader. FN:s barnrättskommitté har ständigt betonat behovet av ett »aktivt« förhållningssätt till
genomförandet i allmänhet och till icke-diskriminering i synnerhet. Genomförandet av artikel 2 måste
integreras i genomförandet av alla andra artiklar för
att säkerställa att alla de rättigheter som nämns gäller för alla barn, utan åtskillnad av något slag.

Att granska lagstiftning och att skriva in
principen om icke-diskriminering i lag
I den allmänna kommentaren nr 5 betonar kommittén:
»… särskilt vikten av att säkerställa att nationell
lag speglar de grundläggande principerna i barnkonventionen (artiklarna 2, 3, 6, och 12). Kommittén välkomnar utvecklingen av sammantagen
lagstiftning med bestämmelser om barns rättigheter som kan lyfta fram och betona konventionens
principer. Men kommittén betonar att det är
väsentligt att alla relevanta lagområden (om
utbildning, sjukvård, rättskipning etc.) genomgående speglar konventionens principer och normer.« (crc/gc/2003/5, punkt 22.)

Kommittén har i sina sammanfattande slutsatser
om många staters rapporter låtit förstå att principen om icke-diskriminering bör skrivas in i lagstiftningen, liksom de andra grundläggande principerna. Dessutom bör alla de tänkbara orsaker till diskriminering som räknas upp i artikel 2 återspeglas i

37

Barnkonventionen

lagstiftningen. Det bör även ﬁnnas möjlighet att
pröva frågor om diskriminering i domstol. Kommittén har också betonat behovet av att staterna
granskar sina grundlagar och all annan lagstiftning
för att säkerställa att det i lagtexten inte förekommer någon diskriminering.
När kommittén granskar inledande och återkommande rapporter stöter den ofta på fall då några typer av diskriminering ﬁnns inskrivna i den
beﬁntliga lagstiftningen. Ett mycket vanligt exempel på könsdiskriminering är att lagen anger olika
åldersgränser för när pojkar och ﬂickor får ingå
äktenskap (se artikel 1). Ett annat exempel är den
diskriminering som förekommer i viss nationell
lagstiftning om barn till gifta föräldrar och barn
som är födda utanför äktenskapet, s.k. utomäktenskapliga barn.
Kommittén har betonat att principen om ickediskriminering gäller för såväl privata institutioner
och enskilda personer som för samhället som sådant,
och att detta måste återspeglas i lagstiftningen.

Andra åtgärder för att bekämpa diskriminering
FN:s barnrättskommitté erkänner att även om
principen om icke-diskriminering återspeglas i
lagstiftningen, vilket är grundläggande, är detta i
sig självt inte tillräckligt. Andra strategier behövs
för att genomföra principen, särskilt för att bekämpa traditionella attityder och sedvänjor. Kommittén har funnit att sådana attityder vidmakthåller
diskriminering i många samhällen, oavsett om diskrimineringen återspeglas i lagstiftningen eller ej.
I sina kommentarer till rapporterna har kommittén föreslagit olika typer av åtgärder, bl.a.:
 studier av diskriminering – kommittén betonar
ofta vikten av att samla in uppdelade data och
annan information för att kunna identiﬁera
diskriminering när det gäller att åtnjuta rättigheter (se artikel 4)
 utveckling av övergripande strategier
 informationskampanjer för att öka medvetenheten, även kampanjer för att bekämpa diskriminerande attityder och praxis
 engagemang av politiska, religiösa och andra
ledare i arbetet med att påverka attityder och
motverka rasism. Kommittén har t.ex. låtit
några stater förstå att myndigheternas »snäva
tolkning av islamiska texter« hindrar genomförandet av konventionen. Konventionsstaterna
rekommenderas vidta alla tänkbara åtgärder för
att främja en tolkning av islamiska texter som
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stämmer överens med grundläggande mänskliga rättigheter.

Genomförande oberoende
av budgetbegränsningar
Kommittén har betonat att genomförandet av de
grundläggande principerna i artikel 2 och 3 inte får
vara beroende av budgetbegränsningar. I praktiken
är det tydligt att fattigdom är en viktig orsak till
diskriminering som berör barn. Kommitténs avsikt
är att säkerställa att icke-diskriminering och barnens bästa prioriteras när budgetar läggs och tillgängliga resurser skall fördelas. Kommittén betonar ständigt behovet av positiv särbehandling på de
missgynnade och utsatta gruppernas vägnar.

Övervakning och utvärdering
I arbetet med att tolka de olika artiklarna måste
även tänkbar diskriminering av enskilda barn eller
grupper av barn beaktas. Artikel 2 lyfter fram den
»dubbla risk« som många barn möter när de diskrimineras inte bara på grund av sin ålder och ställning, utan också av andra, speciﬁka skäl såsom kön,
ras eller funktionsnedsättning.
Därför måste övervakningsprocessen och de
värdemätare som används vara känsliga för de olika
orsaker till diskriminering som nämns i artikeln:
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationellt, etniskt eller socialt
ursprung, egendom, funktionshinder, börd eller
ställning i övrigt. Som formuleringen säger är inte
listan fullständig utan den ger endast exempel, och
staterna måste beakta även andra orsaker till diskriminering. I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005) efterfrågas uppdelade data för många
artiklar, t.ex. utifrån ålder, kön, region, glesbygd/
tätort, socialt och etniskt ursprung. Syftet är att
säkerställa att konventionsstaterna har tillräcklig
information för att avgöra om det förekommer diskriminering när artikeln eller bestämmelsen
genomförs.

»… varje barn inom deras jurisdiktion …«
Artikel 2 betonar att alla rättigheter i barnkonventionen måste gälla alla barn som ﬁnns inom statens
gränser, även besökare, asylsökande, barn till migrerande arbetare och till dem som vistas olagligt i
landet. I den allmänna kommentaren nr 6, »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«, säger kommittén
följande:

Artikel 2

»Alla aspekter av principen om icke-diskriminering gäller i alla ärenden som rör ensamkommande och separerade barn. Den förbjuder särskilt
eventuell diskriminering på grund av barnets ställning som ensamkommande eller separerat, eller
som ﬂykting, asylsökande eller migrant. När principen förstås på ett riktigt sätt förhindrar den inte,
utan efterlyser snarare, olika behandling utifrån
olika skyddsbehov, t.ex. på grund av ålder och/
eller kön. Åtgärder bör också vidtas för att ta itu
med felaktiga uppfattningar och stigmatisering av
ensamkommande eller separerade barn i samhället
…« (crc/gc/2005/6, punkt 18.)

För de stater där det ﬁnns halvt självständiga provinser och områden, har kommittén betonat att
skillnader i lagstiftning eller andra faktorer inte får
orsaka diskriminering av barns åtnjutande av rättigheterna i konventionen på grund av var de bor.
Kommittén har också noterat mer allmän diskriminering som ﬁnns mellan regioner inom en stat och
som inte beror på skillnader i lagstiftningen. Stater
som har »beroende« territorier får rådet att se till
att konventionen omfattar alla.

»… utan åtskillnad av något slag,
oavsett barnets eller dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politiska eller
annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom,
handikapp, börd eller ställning i övrigt«
De orsaker till diskriminering som nämns i artikel
2 liknar dem som anges i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (artikel 2 i båda), med tillägget etniskt
ursprung och funktionshinder. Kommittén har
uttryckt oro när en stats grundlag eller annan
nationell lagstiftning inte förbjuder diskriminering
av alla de orsaker som nämns i artikel 2. Den har
också identiﬁerat ﬂera ytterligare orsaker till diskriminering i konventionsstaternas rapporter.
Andra artiklar i konventionen lyfter fram grupper av barn som kan utsättas för särskilda former av
diskriminering, t.ex. barn som står utan sina familjer (artikel 20), asylsökande barn (artikel 22), funktionshindrade barn (artikel 23), minoritets- eller
urbefolkningsbarn (artikel 30), barn som utsätts
för ekonomiskt och annat utnyttjande (artikel 32,
34 och 36), barn som ﬁnns i det ungdomsrättsliga

systemet och frihetsberövade barn (artikel 37 och
40) samt barn i väpnade konﬂikter (artikel 38).
Kommittén har väckt frågan om diskriminering
på grund av sexuell läggning och i samband med
hiv/aids i den allmänna kommentaren nr 3, »Hiv/
aids och barns rättigheter«:
»Ett bekymmer är också diskriminering på grund
av sexuell läggning. När konventionsstaterna utarbetar strategier för att hantera hiv/aids och i
övrigt uppfyller sina skyldigheter enligt konventionen måste de noga beakta vilka könsmönster
som råder i samhället i syfte att eliminera könsdiskriminering, eftersom dessa mönster påverkar hur
utsatta både ﬂickor och pojkar är för hiv/aids.«
(crc/gc/2003/3, punkt 8.)

Kommittén noterar i samma kommentar att den
tolkar »ställning i övrigt« i artikel 2 som att det
täcker även barns eller föräldrars ställning som
hiv/aids-drabbade (punkt 9). Den fortsätter med
att rekommendera konventionsstaterna att
»… granska redan beﬁntliga lagar eller stifta nya
lagar i syfte att genomföra artikel 2 fullt ut, och
särskilt att uttryckligen förbjuda diskriminering
på grund av verklig eller uppfattad ställning som
drabbad av hiv/aids för att garantera att alla barn
har lika tillgång till alla tillämpliga tjänster …«
(crc/gc/2003/3, punkt 40[c].)

I kommitténs rekommendationer efter den allmänna diskussionen om »Rättigheter för urbefolkningsbarn« 2003 uppmanas konventionsstaterna att
»… genomföra artikel 2 i konventionen fullt ut
och vidta effektiva åtgärder, även genom lagstiftning, för att säkerställa att urbefolkningsbarn kan
åtnjuta alla sina rättigheter i samma utsträckning
som alla andra och utan diskriminering, bl.a. att
de har lika tillgång till lämpliga tjänster för deras
kultur, även hälso- och sjukvård, utbildning, socialtjänst, bostäder, dricksvatten och hygien.«
(crc/c/133.)

Kommittén efterlyser också att de yrkesgrupper
som arbetar med och för urbefolkningsbarn får
utbildning om barnkonventionen och rättigheter
för urbefolkningar. Dessutom efterfrågas utveckling av informationskampanjer där urbefolkningar
och barn deltar, bl.a. via massmedierna. De bör
inriktas på att öka medvetenheten och att bekämpa
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negativa attityder mot och felaktiga uppfattningar
om urbefolkningar (crc/c/133, s. 134).
De ﬂesta, om inte alla, konventionsstater har
rapporterat, eller erkänt vid diskussioner med FN:s
barnrättskommitté, att det i landet ﬁnns barn som
bor och/eller arbetar på gatan. Deras situation har
varit en stor anledning till oro, och kommittén har
givit rekommendationer med anledning av detta.
Gatubarnen får utstå många olika former av diskriminering eftersom de är så missgynnade och utsatta (för närmare diskussion, se artikel 20).
Vid Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsﬁentlighet och intolerans, som hölls i
Durban (Sydafrika) i augusti 2001, presenterades
en ny global agenda för att bekämpa rasism på dessa grunder (a/conf.189/12). Kommittén har i sina
sammanfattande slutsatser efter konferensen bett
konventionsstaterna att i sina återkommande rapporter ge information om de åtgärder och handlingsprogram som är relevanta för barnkonventionen och som de tagit fram för att följa upp Durbanförklaringen och handlingsplanen.
Kommittén har riktat särskild uppmärksamhet
mot problemet med diskriminering av ﬂickor, och
i sammanfattande slutsatser om landrapporter uttrycker den ofta oro över fortsatt diskriminering.
Kommittén höll en allmän diskussion, »Flickor«,
i januari 1995, i avsikt att förbereda sitt bidrag till
fjärde världskonferensen om kvinnor: Åtgärder för
jämlikhet, utveckling och fred, som hölls i Peking i
september 1995. I rapporten från den allmänna
diskussionen noteras att eftersom barnkonventionen är det instrument för mänskliga rättigheter
som ratiﬁcerats av ﬂest stater »är det också otvivelaktigt det mest accepterade ramverket för
åtgärder i syfte att främja ﬂickors grundläggande
rättigheter«.
Rapporten från den allmänna diskussionen
säger:
»Att ta upp frågan om ojämlikhet och diskriminering på grund av kön innebär inte att den måste
behandlas separat, som om ﬂickor vore en särskild
grupp med särskilda rättigheter. I själva verket är
ﬂickor helt enkelt människor som skall betraktas
som enskilda individer och inte bara som döttrar,
systrar, hustrur eller mödrar, och som fullt ut skall
åtnjuta de grundläggande rättigheter som ﬁnns
inneboende i den mänskliga värdigheten … Det
är bara genom en omfattande strategi för att främja och skydda ﬂickors rättigheter, med början i den
unga generationen, som det är möjligt att bygga
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upp ett gemensamt och hållbart förhållningssätt
och ett brett stöd och en medvetenhet som syftar
till att främja kvinnors självkänsla och låta dem
tillägna sig kunskaper som förbereder dem för
aktiv delaktighet i beslut och verksamhet som rör
dem. Ett sådant förhållningssätt måste grundas i
erkännandet att mänskliga rättigheter är verkliga
och universella, inte kan ifrågasättas och är fria
från fördomar om kön …« (crc/c/38.)

Det handlingsprogram som enhälligt antogs av
representanter från 189 länder vid den fjärde
världskonferensen om kvinnor (Peking, september
1995) innehåller ett detaljerat avsnitt om »Strategiska mål och åtgärder« för ﬂickor (a.conf.177/
20/Rev.1, avsnitt L, s. 145 f). Vid specialsessioner i
FN:s generalförsamling 2000 och 2005 granskades
vilka framsteg som gjorts fem och tio år efter
världskonferensen, och ytterligare åtgärder och initiativ antogs för att genomföra förklaringen och
handlingsplanen (se »Peking + 5«, avsnitt L,
a/res/s-23/3; och »Peking + 10« http://www.un.
org/womenwatch/daw/csw/).

Barns skydd mot diskriminering
eller bestraffning på grund av
föräldrars, vårdnadshavares eller
familjemedlemmars ställning:
artikel 2(2)
Det är tveksamt om konventionsstaterna har beaktat den mycket vida omfattningen av vad denna
bestämmelse innebär när de har utarbetat sina rapporter. I artikel 2(1) listas olika orsaker till diskriminering: »barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön …« [redaktörens kursivering]. I punkt 2 anges dessutom skydd mot »alla
former av diskriminering eller bestraffning på
grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro«. Punkt 1 rör diskriminering endast i
samband med åtnjutande av rättigheter i barnkonventionen; i punkt 2 krävs åtgärder mot »alla former av diskriminering«, vilka inte begränsas till de
frågor som tas upp i konventionen.
När kommittén har undersökt landrapporter
har den noterat många olika exempel på diskriminering av barn som går in under punkt 2. Genomförandet kräver att konventionsstaterna skall
säkerställa att varje grundlag (även den som eventuellt redan ﬁnns), relevant lagstiftning, domstolsbeslut och alla riktlinjer för administration och

Artikel 2

praxis följer denna princip. Har t.ex. »alla lämpliga
åtgärder« vidtagits för att skydda barn från diskriminering eller bestraffning när deras föräldrar blivit föremål för åtgärder på grund av kriminalitet
eller migration? Straffas barn utifrån föräldrarnas

civilstånd? Kan staten ingripa för barns räkning
när deras rättigheter (t.ex. till sjukvård) hotas av
föräldrarnas religiösa övertygelse? Säkerställer
riktlinjer för och praxis på institutioner att syskon
inte blir utsatta när någon uppträtt olämpligt?
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Artikel 2 i Sverige
Principen om icke-diskriminering är en av de fyra
grundläggande och allmänna principerna i barnkonventionen. Dessa principer uttrycks i fyra speciﬁka artiklar: förutom artikel 2 också artikel 3 om
barnets bästa, artikel 6 om barnets överlevnad och
utveckling samt artikel 12 om barnets rätt att komma till tals. Principerna återspeglas även i andra
artiklar i konventionen. Det är en grundtanke i
konventionen att barn har fullt och lika människovärde. Idén om jämställdhet gäller också mellan
barn: alla barn har lika värde. Barnkonventionen
accepterar inte regionala olikheter utan slår fast att
alla barn utan åtskillnad skall tillförsäkras rättigheterna i konventionen. Att staterna skall »tillförsäkra« varje barn inom sin jurisdiktion rättigheterna i
konventionen utan åtskillnad av något slag innebär
en skyldighet för staterna att aktivt skydda barn
mot diskriminering. (Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, Regeringskansliet
2006, s. 10 f. och sou 1997:116, Barnets bästa i
främsta rummet, s. 65 ff.)
I regeringsformen (1 kap. 2 §) slås sedan den 1
januari 2003 fast att »det allmänna skall verka för
att motverka diskriminering av människor på
grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person«.
Genom att begreppet ålder tas upp i förteckningen
betonas att diskriminering av äldre skall motverkas, liksom att barn skall bemötas som jämlika
individer och att de skall ha rätt till medinﬂytande
enligt sin utvecklingsnivå när det gäller frågor som
rör dem (prop. 2001/02:72).

Grundlagsskyddet mot diskriminering av barn
FN:s barnrättskommitté har i alla sina tre sammanfattande slutsatser för Sveriges vidkommande yttrat sig om principen om icke-diskriminering
utifrån olika perspektiv.
I de första sammanfattande slutsatserna noterade
kommittén, som en av sina huvudsakliga anmärkningar, att svensk lag inte föreskrev skydd mot alla
de olika former av diskriminering som räknas upp i
artikel 2. Till följd av detta var det, menade kommittén, oklart huruvida svensk lag förbjöd diskriminering till följd av barnets eller dess förälders
eller vårdnadshavares språk, religion, politiska eller
annan åsikt, sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller annan ställning.
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I sitt betänkande Barnets bästa i främsta rummet
konstaterade Barnkommittén följande kring frågan.
»De grundläggande fri- och rättigheterna, till vilka förbud mot diskriminering hör, är fastslagna i
regeringsformen (RF). Där stadgas att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. … Bland uppräkningen i regeringsformen av icke-diskrimineringsgrunder saknas handikapp. … Som påpekats …
är barnkonventionen unik i det avseendet att
begreppet handikapp inte tidigare ﬁnns infört som
icke-diskrimineringsgrund i någon av de övergripande konventionerna inom området för mänskliga rättigheter. I förarbetena till ratiﬁceringen av
barnkonventionen gjordes den bedömningen att
de allmänna principer som kommer till uttryck i
grundlagen väl täcker in uppräkningen av
diskrimineringsgrunder i artikel 2 i barnkonventionen.« (Barnets bästa i främsta rummet, sou
1997:116, s. 71 f.)

Barnkommittén var dock av en annan åsikt och
menade att en översyn borde övervägas av regleringen av hur förbud mot diskriminering av barn
med handikapp bäst skall tillgodoses i grundlagen
eller annan svensk lagstiftning. I samband med en
sådan översyn borde också, enligt Barnkommittén,
övervägas hur barnkonventionens barnperspektiv
kunde komma till uttryck när det gällde rätten att
inte diskrimineras.
Genom den ovan nämnda grundlagsändringen
2003 ﬁnns nu ett svenskt lagligt stöd för att barn
inte skall diskrimineras, varken på grund av sin
ålder eller på grund av annan orsak som t.ex. funktionshinder.

Förvarstagande av barn i migrationsprocessen
FN:s barnrättskommitté uttryckte också i de första
sammanfattande slutsatserna oro över praxis att ta
barn i förvar enligt utlänningslagen och noterade
att detta var »diskriminerande såtillvida att svenska barn i allmänhet inte kan tas i förvar innan de
fyllt 18 år« och föreslog att alternativ skulle övervägas till förvarstagande enligt nämnda lag.
Till följd av denna kritik förändrades 1997
reglerna i utlänningslagen om förvarstagande av
barn, se artikel 22 och 37.

Artikel 2

Gömda barns rättigheter
Artikel 2 anger tydligt att konventionsstaterna är
skyldiga att ge varje barn inom sin jurisdiktion de
rättigheter som anges i barnkonventionen utan
åtskillnad av något slag. Trots detta har det i Sverige inte rått enighet om vilka rättigheter de barn har
som fått beslut om avvisning eller utvisning men
som håller sig undan verkställighet av beslut, stannar kvar i Sverige och lever som gömda.
Enligt förordningen (2001:976) om utbildning,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.ﬂ. har asylsökande barn och ungdomar rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet på i huvudsak samma villkor som barn
och ungdomar som är bosatta i Sverige. Vidare gäller enligt förordningen att barn skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på samma
villkor som barn som är bosatta här. Om ansökan
om uppehållstillstånd avslås och, som brukligt är,
förenas med beslut om avvisning eller utvisning
gäller rätten till utbildning, förskola och skolbarnomsorg fram till dess att beslutet verkställs och barnet alltså lämnar Sverige. Den som håller sig undan
en verkställighet av beslutet har enligt gällande lag
inte rätt till utbildning, förskoleverksamhet eller
skolbarnomsorg. Kommunerna kan, med stöd av

grundskoleförordningen (1994:1195) och gymnasieförordningen (1992:394), ta emot barn och ungdomar i skolan även om de håller sig undan beslut
om avvisning eller utvisning, men är inte skyldiga
att göra det.
Varje år registrerar Migrationsverket ett stort
antal personer – vuxna såväl som barn – som
»avvikna« efter det att de försvinner från sina
boenden och upphör att hålla kontakt med verket.
En del av dessa personer återupptar efter en tid
kontakten med Migrationsverket, medan andra
förblir avvikna. Enligt statistik från Migrationsverket har under år 2005 och 2006 totalt 1 363 barn
(och 4 850 vuxna) registrerats som avvikna och inte
återupptagit kontakten med verket. Det är av
naturliga skäl mycket svårt att få visshet om vilka av
dessa som lämnat Sverige och vilka som lever kvar
i landet som gömda.
I de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte
barnrättskommittén oro över att principen om
icke-diskriminering inte var fullt ut genomförd för
s.k. »gömda barn«. Kommittén rekommenderade
Sverige att ompröva sin politik med målsättningen
att utöka rättigheterna för denna grupp barn. Kommitténs kritik beträffande de gömda barnens rättigheter upprepades i de tredje sammanfattande slut-

Exempel på tillämpning av artikel 2
Rundabordssamtal i Malmö om gömda barns rätt till skolundervisning
I Malmö kommun hade samtliga kommunchefer gemensamt fattat ett beslut att inte ta emot s.k.
gömda barn i skolorna i kommunen. Kommunalrådet i Malmö reagerade på detta och menade att ett
sådant beslut inte var möjligt att fatta för skolcheferna. En grupp frivilligorganisationer, däribland
Röda Korset och bris, gick samman och arrangerade ett rundabordssamtal till vilket kommunens
skolchefer och det berörda kommunalrådet bjöds in för att diskutera frågan »Hur kan vi möjliggöra
för gömda barn att få tillgång till utbildning i Malmö?«. Även Barnombudsmannen deltog vid mötet.
Bakgrunden till rundabordssamtalet var dels skolchefernas beslut, dels den kritik som FN:s barnrättskommitté tidigare samma år hade riktat mot Sverige vad gällde gömda barns möjlighet till skolgång. Under samtalet diskuterades reella och föreställda hinder för att barnen skulle få sin rätt till
utbildning tillgodosedd. Skolcheferna, frivilligorganisationerna och politikerna hade under samtalet
möjlighet att lyssna på varandras synpunkter på barnens reella möjligheter att få delta i skolundervisningen. Frivilligorganisationerna framhöll barnens rätt att inte diskrimineras i fråga om rätten till
utbildning och skolans »normaliserande funktion« för barn i en mycket utsatt situation.
Kommunalrådet kunde inte delta i mötet vilket däremot den politiske sekreteraren gjorde. Det
behov hos de yrkesgrupper som möter gömda barn som påtalades mest i diskussionerna var tydliga
politiska riktlinjer. Ett uppföljande samtal anordnades med kommunalrådet vid ett senare tillfälle.
Hennes slutliga inställning i frågan var att det inte är förbjudet att ta emot gömda barn i skolan, men
att det är upp till varje skolchef eller rektor att fatta beslut i varje enskilt fall. Tills vidare inväntas
nationella riktlinjer.
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satserna, där kommittén uppmanade regeringen att
fortsätta sitt arbete för att garantera att alla barn
tillgodoses rätten till utbildning, även barn utan
uppehållstillstånd och gömda barn.
I mars 2006 gav regeringen en särskild utredare
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att reglera en rätt till utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg för gömda barn och ungdomar.
Uppdraget redovisades i maj 2007 (sou 2007:34,
Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas). Se också artikel 22 och 28.

Rasism och främlingsﬁentlighet
Barnrättskommittén uttryckte i sina andra sammanfattande slutsatser oro över ökad rasism och
främlingsﬁentlighet, och uppmuntrade regeringen att fortsätta att förändra lagstiftningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att motverka
rasism och främlingsﬁentlighet så att barn skyddas mot alla former av diskriminering. Också i de
tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade kommittén att de svenska åtgärderna för att
bekämpa rasism och främlingsﬁentlighet, även
inom utbildningen, skulle förstärkas. Se också
artikel 28.

Regionala skillnader, bl.a. tillgång till
familjerådgivning och ekonomisk ojämlikhet
Artikel 2 innebär att barn inte får diskrimineras
beroende på var i ett land de bor eller beﬁnner sig.
Barnrättskommittén har uppmärksammat att barn
i Sverige lever under olika villkor beroende på i vilken kommun de bor.
I sina andra sammanfattande slutsatser uppmärksammade barnrättskommittén Sveriges mycket
utvecklade socialförsäkringssystem, men konstaterade att skillnaderna mellan kommunerna ökat.
Kommittén menade att detta skulle kunna resultera i bl.a. socialt utanförskap och att undermålig ser-
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vice ges till ekonomiskt förfördelade grupper.
Kommittén rekommenderade att alla lämpliga
åtgärder vidtas för att säkerställa en allmän tillgång
till sociala förmåner, i synnerhet för familjer som
har det sämre ställt, och att bättre information ges
till människor om deras rättigheter.
I sin tredje rapport till barnrättskommittén
2002, menade den svenska regeringen att kommitténs kritik tycktes bygga på ett missförstånd. Regeringen påpekade att vad som är unikt för Sverige
»är just att det mesta av vår välfärd är tillgänglig för
alla – det gäller såväl verksamheter som ekonomiska trygghetssystem. Våra system är generella och
väldigt få av dem är inkomstprövade.« (Sveriges
andra rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, s. 25.)
Trots denna invändning refererade barnrättskommittén i sina tredje sammanfattande slutsatser till
sin tidigare kritik. Kommittén beklagade att problemen med ekonomisk ojämlikhet (jämte problemen med diskriminering av s.k. gömda barn,
mobbning och bristande tillgång till gratis familjerådgivning) och de rekommendationer kommittén
lämnat kring detta, inte hade beaktats tillräckligt
av den svenska regeringen.
Se också artikel 26–27.

Lag om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever
Den 1 april 2006 trädde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever i kraft. Denna lag har
till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka
annan kränkande behandling, dvs. även mobbning.
Se vidare artikel 28.

Artikel 2

Checklista för artikel 2
n Finns barnkonventionens princip om icke-diskriminering i relevant lagstiftning?
n Har alla barn inom Sveriges jurisdiktion samma rättigheter?
n Har särskilt missgynnade och utsatta grupper av barn identiﬁerats?
n Har lämpliga prioriteringar gjorts och handlingsprogram utvecklats i syfte att förebygga diskriminering av missgynnade och utsatta grupper?
n Säkerställer lagstiftning och praxis att barn inte diskrimineras på grund av barnets eller
vårdnadshavares
 kön?
 språk?
 religion?
 politisk eller annan åskådning?
 nationalitet?
 etniskt ursprung?
 egendom?
 funktionshinder?
 annan ställning?
n Övervakas och motverkas eventuell diskriminering av barn som sker beroende på var
barnet bor: i olika kommuner, på landsbygden eller i städer?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 2, principen om icke-diskriminering, har av FN:s barnrättskommitté deﬁnierats
som en grundläggande princip och bör tillämpas på alla andra artiklar.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De övriga grundläggande principerna
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i alla
domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet
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Artikel 3

Barnets bästa
TEXTEN I ARTIKEL 3

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de
rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för
detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa
åtgärder.
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa,
personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.

Sammanfattning
FN:s barnrättskommitté har lyft fram artikel 3(1),
om att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, som en av konventionens grundläggande principer tillsammans
med artikel 2, 6 och 12. Tolkningar av begreppet
»barnets bästa« kan inte gå före eller åsidosätta
någon av de andra enskilda rättigheterna som
garanteras i konventionens övriga artiklar. Begreppet får särskild betydelse i situationer där
andra mer speciﬁka bestämmelser i konventionen
inte kan tillämpas. I artikel 3(1) betonas att såväl
regeringar som offentliga och privata organ när de
vidtar åtgärder måste säkerställa att konsekvenserna för barnen är sådana att barnens bästa kommer
i främsta rummet.
I konventionen är begreppet tydligt även i andra
artiklar. Där uttrycks en skyldighet att överväga det
enskilda barnets bästa i särskilda situationer när
det gäller åtskiljande från föräldrarna (artikel 9[1]
och [3]); föräldrarnas ansvar (artikel 18[1]); barn
som berövats sin familjemiljö (artikel 20); adoption – där staterna skall säkerställa att barnets bäs-

ta »främst beaktas« (artikel 21); enligt artikel
37(c) måste ett frihetsberövat barn hållas åtskilt
från vuxna frihetsberövade »om det inte anses vara
till barnets bästa att inte göra detta«; och enligt
artikel 40(2)(b)(iii) skall föräldrar eller vårdnadshavare vara närvarande vid domstolsförhandlingar
som gäller en ungdom »såvida det inte anses strida
mot barnets bästa«.
Även punkt 2 och 3 i artikel 3 har stor betydelse.
I punkt 2 anges staternas övergripande skyldighet
att tillförsäkra barnet nödvändigt skydd och nödvändig omvårdnad för barnets välfärd under alla
omständigheter, med hänsyn till föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Tillsammans med artikel
2(1) och artikel 4, tar artikel 3(2) upp statens övergripande ansvar för genomförandet av konventionens rättigheter.
I artikel 3(3) krävs att de normer som gäller för
alla institutioner, tjänster och inrättningar för barn
skall fastställas av »behöriga myndigheter« och att
staten säkerställer att normerna efterlevs.
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Artikel 3(1)
Den förklaring om barnets rättigheter som kom
1959 hänvisar till »barnets bästa« i grundsats 2:
»Barnet skall åtnjuta särskilt skydd och skall
genom lagstiftning eller med andra medel beredas
möjligheter att fysiskt, psykiskt, moraliskt, andligen
och socialt utvecklas på ett sunt och normalt sätt och
under fria och värdiga betingelser. Vid lagstiftning
i detta syfte skall barnets bästa vara av helt avgörande betydelse.« I många fall infördes detta i nationell lagstiftning innan barnkonventionen ratiﬁcerades, och begreppet är på intet sätt nytt i internationella instrument för mänskliga rättigheter.
Principen ﬁnns med i två artiklar i 1979 års Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor. I artikel 5(b) konstateras att konventionsstaterna skall »säkerställa att familjeutbildningen
bibringar en riktig uppfattning om moderskapet
såsom social funktion och erkänner att män och
kvinnor har ett gemensamt ansvar för sina barns
uppfostran och utveckling, varvid barnens bästa
alltid skall komma i första hand«. På liknande sätt
föreskriver artikel 16(1)(d) att »barnens bästa alltid skall komma i första hand« i alla frågor som rör
äktenskap och familjeförhållanden.
Principen ﬁnns inte med i någon av de internationella konventionerna om medborgerliga och
politiska respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kommittén för mänskliga rättigheter har dock i två allmänna kommentarer om
tolkningen av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter hänvisat till att
barnets bästa »främst skall beaktas« i fall som gäller föräldrarnas separation eller skilsmässa (hri/
gen/1/Rev.8).
Formuleringen i barnkonventionen – att principen gäller vid »… alla åtgärder som rör barn, vare
sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ …« – visar att den
omfattar mycket och sträcker sig bortom statliga
åtgärder. Den täcker även privata organisationer
och omfattar alla åtgärder som berör barnen som
grupp.
Den arbetsgrupp som utarbetade barnkonventionen diskuterade inte någon ytterligare deﬁnition av »barnets bästa«, och FN:s barnrättskommitté har inte fram till i dag (februari 2007) utarbetat någon allmän kommentar om principen. Men i
de första åtta allmänna kommentarerna, som kom
mellan 2001 och 2006, har den hänvisat till principen och i vissa fall lagt fram detaljerade förklaring-

48

ar till konsekvenserna av att den tillämpas på
enskilda barn och/eller vissa grupper av barn under
särskilda omständigheter.
I den allmänna kommentaren nr 5, »Allmänna
åtgärder för genomförandet av barnkonventionen«, betonar kommittén hur viktigt det är att
nationell lagstiftning speglar artikel 3(1) (tillsammans med de andra grundläggande principerna).
Kommittén konstaterar att principen om barnets
bästa
»… kräver aktiva åtgärder av regering, riksdag
och rättsväsende. Alla lagstiftande, administrativa
och rättsliga organisationer eller institutioner
måste tillämpa principen om barnets bästa genom
att systematiskt överväga hur barnets rättigheter
och barnets bästa påverkas eller kommer att
påverkas av deras beslut och åtgärder. Det kan
vara genom ett lagförslag, en beﬁntlig lag eller
politik, eller administrativa åtgärder eller domstolsbeslut, även sådana som indirekt påverkar
barn.« (crc/gc/2003/5, punkt 12.)

Kommittén fortsätter med att förklara behovet av
bedömning och utvärdering av följderna för barn.
I andra allmänna kommentarer, bl.a. om barns
tidiga utveckling, hiv/aids och ensamkommande
och separerade barn, har kommittén belyst principens allmängiltighet och att tillämpningen av den
kräver »aktiva åtgärder«. I alla beslut som rör
barnets omvårdnad, hälsa, utbildning etc. måste
hänsyn tas till barnets bästa; det gäller även beslut
som fattas av föräldrar, olika yrkesgrupper och
andra som har ansvar för barn.
Kommittén har ofta poängterat att konventionen skall betraktas som en helhet och betonat det
inbördes förhållande som råder mellan artiklarna,
särskilt de som deﬁnierats som grundläggande
principer (artikel 2, 3, 6 och 12). Därför måste principerna om icke-diskriminering, överlevnad och
utveckling samt respekt för barnets åsikter vara
relevanta för att avgöra barnets bästa i en viss situation, eller vad som är bäst för barnen som grupp.
Överväganden om barnets bästa måste göras
utifrån vad som är bäst både på kort och lång sikt.
Eventuell tolkning av barnets bästa måste stämma
överens med andan som genomsyrar hela konventionen, och särskilt med betoning på barnet som
enskild individ med egna åsikter och känslor, och
som innehavare av såväl medborgerliga och politiska rättigheter som rätt till särskilt skydd. Staterna
kan inte tolka »barnets bästa« på ett sätt som är

Artikel 3

alltför styrt av den egna kulturen och kan inte
använda sin egen tolkning av »barnets bästa« för
att neka barn rättigheter som nu garanteras i konventionen, t.ex. skydd mot sedvänjor och bestraffningar som innebär våld. I den allmänna kommentaren nr 8, »Barnets rätt till skydd mot aga och
andra grymma eller förnedrande former av bestraffning«, (bl.a. artikel 19, 28[2] och 37) hävdar
kommittén att
»… tolkningen av vad som är ett barns bästa
måste stämma överens med hela konventionen,
även skyldigheten att skydda barn mot alla former
av våld och kravet att vederbörligen beakta barnets åsikter. Begreppet kan inte användas för att
rättfärdiga sådan praxis som strider mot barnets
mänskliga värdighet och rätt till fysisk integritet,
t.ex. aga och andra former av grym eller förnedrande bestraffning.« (crc/c/gc/8, punkt 26.)

Formuleringen »i främsta rummet« visar att barnets bästa inte alltid är den enda dominerande faktorn som beaktas. Det kan ﬁnnas andra intressen
med koppling till mänskliga rättigheter som gör att
det uppstår konkurrens eller konﬂikt, t.ex. mellan
enskilda barn, mellan olika grupper av barn eller
mellan barn och vuxna. Barnets bästa måste dock
aktivt övervägas: man bör visa att barnets bästa har
utretts och att man har tagit hänsyn till detta
genom att sätta det i främsta rummet.
Detta diskuterades i arbetsgruppen som utarbetade konventionen, och det kom förslag om att artikeln borde hänvisa till att barnets bästa »främst«
skulle »beaktas«. Dessa förslag förkastades. Anledningen var att den mycket vida, paraplyliknande
formuleringen i artikel 3(1) – »Vid alla åtgärder
som rör barn« – innefattar åtgärder där olika parter kan ha likvärdiga krav på att deras intressen
skall beaktas.
På andra ställen i konventionen (se ovan) där
uttrycket »barnets bästa« förekommer, ligger
fokus på att besluta vilka åtgärder som är lämpliga
för enskilda barn under särskilda omständigheter,
vilket kräver att man avgör vad som är det bästa för
varje enskilt barn. I sådana situationer skall barnets
bästa »främst beaktas« (vilket uttryckligen sägs
när det gäller adoption i artikel 21).
Kommittén har konsekvent betonat att artikel 3,
tillsammans med de andra grundläggande principerna i konventionen, bör återspeglas i lagstiftningen så att den kan åberopas inför domstol och
integreras i allt relevant beslutsfattande. Den har

också poängterat att det inte skall göras några
inskränkningar i de grundläggande principerna i
barnkonventionen i nödsituationer.
I staternas rapporter har kommittén funnit att
när principen om barnets bästa redan återspeglas i
lagstiftningen, gäller det oftast beslut om enskilda
barn, där barnet är den främsta, eller en av de
främsta, parterna i målet. Det kan vara i familjeärenden efter att föräldrarna har separerat eller
genomgått skilsmässa, vid adoption eller då samhället ingriper för att skydda barn från att behandlas illa. Det är fortfarande mycket ovanligt att principen förekommer i lagstiftning som gäller andra
»åtgärder« som rör barn men som kanske inte är
direkt riktade mot barn. Principen bör gälla t.ex.
när man utarbetar riktlinjer för arbetsmarknad,
planering, kommunikationer etc. Inte ens när det
gäller tjänster vars främsta mål är barns utveckling,
t.ex. utbildning eller hälso- och sjukvård, är principen alltid inskriven i lagstiftningens ramverk.

Staterna skall tillförsäkra barnet
nödvändigt skydd och nödvändig
omvårdnad, med hänsyn till
rättigheter och skyldigheter som
tillkommer föräldrar och andra med
lagligt ansvar för barnet: artikel 3(2)
Konventionsstaterna måste säkerställa att alla barn
inom deras jurisdiktion får det skydd och den
omvårdnad de behöver. De måste ta hänsyn till de
rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar och andra som har lagligt ansvar för barnet.
Men det ﬁnns många former av »omvårdnad och
skydd« som enskilda föräldrar inte kan ge – t.ex.
skydd mot föroreningar eller traﬁkolyckor. I de fall
då enskilda familjer inte kan eller inte vill skydda
barnet måste samhället se till att det ﬁnns ett
»skyddsnät« och säkerställa barnets välfärd under
alla omständigheter. Samhällets och föräldrarnas
skyldigheter står ofta i nära relation till varandra.
Till exempel krävs det att samhället ser till att det
ﬁnns obligatorisk, kostnadsfri grundutbildning,
medan det är föräldrarnas plikt att säkerställa att
utbildningen går i linje med barnets bästa.
Kommittén för barnets rättigheter har mycket
ofta hänvisat till omständigheter då samhället har
misslyckats med att på ett riktigt sätt tillgodose särskilda grupper av utsatta barn. Den vanligaste kategorin är barn som lever eller arbetar på gatan. Det
har konstaterats att det ﬁnns ett stort antal barn
som lever på det sättet i de ﬂesta stater (se artikel 2
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och 20). Artikel 3(2) klargör att samhället har en
aktiv skyldighet att säkerställa dessa barns välbeﬁnnande, oaktat de rättigheter och skyldigheter som
tillkommer föräldrar och andra som har lagligt
ansvar för barnet. Denna allmänna skyldighet är
kopplad till andra skyldigheter enligt konventionens grundläggande principer i artikel 2, 6, och 12
och till alla andra relevanta, speciﬁka skyldigheter.
Det kan t.ex. vara att ge »lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare« när de fullgör sitt
ansvar för barnets uppfostran enligt artikel 18(2),
att ge »särskilt skydd och bistånd« till barn som
berövats sin familjemiljö (artikel 20[1]), att erkänna barns rätt att åtnjuta social trygghet och rätt till
en rimlig levnadsstandard (artikel 26–27) och att
skydda barn från alla former av våld och utnyttjande (artikel 19 och 32–37).
På liknande sätt träder denna övergripande skyldighet in vid ekonomisk lågkonjunktur eller kris,
eller vid miljökatastrofer eller väpnad konﬂikt, och
den är då kopplad till andra, mer speciﬁka bestämmelser. För att kunna uppfylla sina skyldigheter måste samhället säkerställa att det så långt det är möjligt
vet när ett barns välbeﬁnnande hotas och vilka ytterligare åtgärder som krävs från samhällets sida.

Institutioner, tjänster och inrättningar
för vård eller skydd av barn måste
uppfylla fastställda normer: artikel 3(3)
Det måste ﬁnnas fastställda normer för institutioner, tjänster och inrättningar för barn, och samhäl-
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let måste genom tillräcklig övervakning säkerställa
att normerna efterlevs. I artikel 3(3) ges inte någon
uttömmande lista på de områden där normer måste fastställas, men i avsnittet nämns »särskilt vad
gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn«. Dessutom måste de
tjänster och institutioner som tillhandahåller vård
och skydd följa alla andra bestämmelser i konventionen. Enligt artikel 25 har det barn som omhändertagits för omvårdnad, skydd eller behandling
rätt till »regelbunden översyn av den behandling
som barnet får och alla andra omständigheter
rörande barnets omhändertagande«.
Genomförandet av artikel 3(3) kräver en
omfattande översyn av den lagstiftning som gäller
alla sådana institutioner och tjänster – alla former
av alternativ omvårdnad, även familjehem och
daghem, hälso- och sjukvård, utbildning, särskilda
ungdomshem etc. – oavsett om de drivs offentligt,
av frivilligorganisationer eller privat. I många länder tillhandahålls mycket av den omvårdnad som
ges utanför familjen på frivillig eller privat basis,
och i några stater gör riktlinjer om privatisering
att allt ﬂer institutioner övergår från offentlig till
privat ledning. I artikel 3(3) krävs att normer för
alla sådana institutioner fastställs av behöriga
myndigheter. Tillsammans med principen om
icke-diskriminering i artikel 2, måste normerna
stämma överens med resten av konventionen, och
underkastas tillräcklig oberoende översyn och
övervakning.

Artikel 3

Artikel 3 i Sverige
Av formuleringen i artikel 3 framgår tydligt att
barnets bästa alltid skall beaktas. Den engelska texten innehåller frasen »the best interests of the child
shall be a primary consideration«. Uttrycket »a
primary consideration« har översatts till »sättas i
främsta rummet«. Med ordet »consideration«
betonas att barnets bästa i alla situationer som
berör barn alltid skall övervägas. Barnets situation,
behov och intressen skall alltså alltid beaktas i
beslutsfattandet. I de fall, då man låter andra intressen väga tyngre, krävs att beslutande myndigheter
kan visa att en sammanvägning har gjorts av relevanta intressen i det enskilda fallet. Barnkonventionen kräver också att beslutande myndigheter så
långt det är möjligt har försäkrat sig om att barnets
bästa har kommit med och redovisats i beslutsprocessen. (Barnets bästa i främsta rummet, sou 1997:
116, s. 129.)
De funktioner som artikel 3 har kan sammanfattas i fyra punkter:
 Artikel 3 skall vara vägledande i alla beslut som
rör barn.
 Artikel 3 kan fungera som ett instrument för att
utvärdera lagar och policy som inte täcks av
konventionen själv.
 Artikel 3 kan fungera som en »medlande« princip som kan användas när man skall lösa konﬂikter som t.ex. kan uppstå mellan olika rättigheter.
 Artikel 3 kan hjälpa till att belysa innebörden av
andra artiklar i konventionen. Principen om
barnets bästa skall vara vägledande då konventionen genomförs.
(sou 1997:116, s. 134–135.)
Betänkandet Barnets bästa i främsta rummet redovisar en metod som presenterats av den brittiske
familjerättsexperten John Eekelaar. Metoden innebär att det i huvudsak ﬁnns två sätt att avgöra vad
som är barnets bästa.
 Objektivt perspektiv: en beslutsfattare gör
bedömningar av vad som grundas på forskning
och beprövad erfarenhet.
 Subjektivt perspektiv: det berörda barnet får ge
uttryck för vad som är hans eller hennes bästa.
Det bästa underlaget för att avgöra vad som är
barnets bästa får man, enligt metodens förespråka-

re, genom att kombinera dessa båda perspektiv.
(sou 1997:116, s. 133–134.)
Barnombudsmannen har tagit fram en modell
för barnkonsekvensanalys som är tillämplig inom
olika verksamheter och på alla nivåer i samhället.
Modellen är tänkt att anpassas till verksamhetens
speciﬁka roll och till den frågeställning som prövas.
För mer utvecklad information om Barnombudsmannens modell, se under rubriken »Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser« och
Barnombudsmannens hemsida, www.bo.se.
Principen om barnets bästa är, jämte principen
om »barns rätt att komma till tals« (artikel 12),
den av konventionens principer som förekommer
ﬂitigast i svensk lagstiftning. Ofta har principen
tagits in i lagen i form av en s.k. portalparagraf i
lagens inledning. Exempel på områden där det
ﬁnns bestämmelser om barnets bästa:

Barn och familj
I föräldrabalken slås fast att barnets bästa skall vara
avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och
umgänge. När en bedömning om vad som är det
bästa för barnet görs skall, enligt lagen, särskilt
avseende fästas vid risken för att barnet eller någon
annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars
far illa och vid barnets behov av en nära och god
kontakt med båda föräldrarna (prop. 1997/98:7
Vårdnad, boende och umgänge och prop. 2005/06:99
Nya vårdnadsregler).
I sin rapport Barnets bästa – Barnombudsmannens
synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge
(br2005:06) skriver Barnombudsmannen att
barnets bästa är ett dynamiskt begrepp som skall
utgå från varje enskilt barn och att det enskilda
barnet måste göras synligt och sättas i fokus för att
barnets bästa skall kunna tillvaratas. Bedömningen av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet
skall, skriver Barnombudsmannen, bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med
en bedömning av det enskilda barnets livssituation. Barnombudsmannens uppfattning är att
barnets bästa bara kan uppnås i en process där barnet självt ges möjlighet att ge sin syn på det beslut
som skall fattas. Barnombudsmannen anser att
barnets bästa ofta tolkas på ett sätt som i själva
verket sätter föräldrarnas, inte barnets, intressen i
främsta rummet. Det är barnets bästa som skall
styra tillämpningen av föräldrabalken, inte föräld-
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Exempel på tillämpning av artikel 3
Vägverkets arbete med barnkonsekvensanalyser – förstudien i Fränsta
På basis av Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser (BKA) har Vägverket tagit
fram en modell som är särskilt anpassad till den egna verksamheten.
Kartläggningsprocessen innebär planering för hur och var nödvändig kunskap skall inhämtas – även statistik och forskningsunderlag. Under kartläggningsprocessen är det väsentligt att barnen verkligen
är deltagande aktörer. De känner ju bäst till sina resvägar. Här kan frågor om barns rörelsefrihet på
skol- och fritidsvägarna, naturområden, skolgården och miljön runt skolan tas upp. Ytterst gäller frågan konﬂikten mellan barnens och bilisternas framkomlighet. Diskussionerna kan knytas till barnkonventionen och de transportpolitiska målen.
Beskrivningsfasen innebär dokumentation av kartläggningen. Det är viktigt att de berörda barnens
synpunkter beskrivs och att det framgår på vilket sätt de fått yttra sig.
Problemanalysen behandlar motiven till förslaget och dess konsekvenser. En viktig del av denna fas
handlar om att bedöma hur barnkonventionens bestämmelser skall beaktas.
Pröva och besluta. Här beskrivs de bästa åtgärderna för barnen. Det är viktigt att uppmärksamma och
belysa olika intressekonﬂikter. Det ﬁnns situationer då andra intressen än barnens kan väga tyngre
och därmed få företräde, vilket då måste motiveras tydligt.
Utvärderingsfasen är det sista steget. Det handlar om att följa upp om åtgärderna har fått önskade konsekvenser. För att kunna göra jämförelser är det viktigt att ha data och information om kartläggningsprocessen. Genom att göra utvärderingar samlar verksamheten erfarenhet och blir därigenom bättre
och bättre på att göra korrekta BKA. Det är viktigt att de berörda barnen får möjlighet att delta även
i denna fas.
Verket har använt sig av modellen i ett ﬂertal projekt, bl.a. i ett projekt som rörde ombyggnad av en
väg i Fränsta i Ånge kommun. Oskyddade traﬁkanter som gick eller cyklade upplevde den smala vägen
som farlig. Vintertid bildades spår och hårda plogkanter som gjorde det svårt att ﬂytta sig åt sidan vid
möte med ibland tunga fordon. Många av de oskyddade traﬁkanterna var barn som färdades till och
från skolan. Många bostadshus låg också nära vägen. När en förstudie inleddes var det med syfte att på
ett tydligt sätt beskriva säkerhetsbristerna och föreslå olika åtgärder för att eliminera dessa. Skoleleverna och deras föräldrar tog aktiv del i förstudien framför allt genom att eleverna gjorde egna undersökningar och arbeten. De yngre barnen gjorde kartor och markerade på dessa var de bodde. De ﬁck
också markera var de hade sina fritidsaktiviteter och vänner. Med trådar i olika färger markerade de
därefter hur de rörde sig i området och beskrev också vilka platser och sträckor de tyckte var farliga. De
äldre barnen gjorde resvaneundersökningar, mätte bilhastigheter och fotograferade farliga platser.
Barn och föräldrar ﬁck också svara på frågor om riskerna med vägen till och från skolan.
Resultaten från kartläggningen redovisades i förstudien. Olika tänkbara alternativ för att förbättra
traﬁksäkerheten för de oskyddade traﬁkanterna fördes fram. Positiva och negativa effekter jämfördes. Ett förslag var att bygga en gång- och cykelbana. De positiva effekter som skulle kunna förväntas var bättre säkerhet för oskyddade traﬁkanter, större möjligheter för barnen att gå och cykla på
egen hand och minskad oro för föräldrarna. De negativa effekterna om förslaget skulle genomföras
var att vissa intrång skulle behöva göras på tomtmark, att det skulle bli ett dyrt projekt och att det
innebar risk för högre hastighet på biltraﬁken.
Det konstaterades att de bästa åtgärderna för barn var gång- och cykelvägar, väl avskilda från biltraﬁken. En gång- och cykeltunnel skulle ha varit det allra bästa för barnen där de måste korsa vägen,
men en sådan var inte möjlig att bygga. Det bästa som kunde göras var att se till att biltraﬁkens hastighet sänktes så mycket som möjligt.
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Två år efter projektstarten invigdes gång- och cykelbanan utmed Fränstavägen. På ﬂera ställen har
vägen gjorts smalare för att det skall bli säkrare att korsa vägen.
– Så fort brukar det inte gå, sa Håkan Eriksson från Vägverket i sitt invigningstal. Stiven Wiklund,
kommunstyrelsens vice ordförande, var också nöjd med att gång- och cykelbanan var klar.
– Skolans barn har deltagit mycket aktivt i det här projektet och det skall de ha stort tack för. Detta
projekt visar att det går att prioritera barnen om man drar åt samma håll.
Vägverket har givit ut ﬂera skrifter som stöd för genomförande av BKA: Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys (publ. 2003:37), Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter (publ. 2004:200), Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt (publ. 2005:27), Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen (publ. 2005:37) samt Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället
(publ. 2006:11). Skrifterna kan beställas på verkets hemsida, www.vv.se.

rarnas önskemål och behov, och därför anser
Barnombudsmannen att det är mycket viktigt att
socialtjänstemän och domare får fortlöpande
utbildning om barn och barns behov. Även de juridiska ombud som arbetar med familjerätt måste
ha goda kunskaper om barns utveckling och särskilda behov, exempelvis för att kunna hjälpa föräldrar att utforma överenskommelser som är till
barnets bästa.

Barn och socialtjänsten
I socialtjänstlagen (2001:453) anges att när åtgärder
rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets bästa kräver. Bestämmelsen gäller för åtgärder som rör barn inom socialtjänstens område. Den
innebär att vid en intressekonﬂikt måste barnets
intresse ha företräde och att barnets situation skall
uppmärksammas även i andra sammanhang än vid
ställningstagande direkt för ett barn, t.ex. när föräldrar vänder sig till socialtjänsten med en ansökan
om ekonomiskt bistånd till familjen (se vidare prop.
1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen).
I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (lvu) anges att när beslut fattas
enligt lagen skall vad som är bäst för den unge vara
avgörande (se vidare prop. 2002/03:53, Stärkt skydd
för barn i utsatta situationer m.m.).

Barn och migrationsproceduren
I utlänningslagen (2005:716) ﬁnns en bestämmelse som slår fast att i fall som rör barn skall särskilt
beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver (se vidare

prop. 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i globalt
perspektiv).

Synpunkter från FN:s barnrättskommitté
I de första sammanfattande slutsatserna för Sveriges del
nämnde FN:s barnrättskommitté »barnets bästa« i
ett enda sammanhang. Kommittén föreslog att
beträffande barn i konﬂikt med lagen bör ytterligare överväganden göras för att försäkra att frihetsberövade barn hålls åtskilda från vuxna och därvid bör
barnets bästa och alternativ till institutionsvård
beaktas. I de andra sammanfattande slutsatserna
rekommenderade kommittén regeringen att se över
sin policy när det gäller tillgången till barnomsorg
för barn till arbetslösa föräldrar. Det bör ske med
beaktande av barnets rätt till utbildning och fritidsaktiviteter och med beaktande av ansträngningarna
att öka pedagogikens roll i förskolan och fritidshemmen. Se också artikel 28 och 31.
I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte
kommittén sin oro över bristande hänsyn till barnets
bästa i asylförfaranden, och rekommenderade regeringen att vidta lämpliga och effektiva åtgärder för
att säkerställa att principen om barnets bästa utgör
grunden i handläggningen och besluten som gäller
barn i asylärenden, bl.a. genom ändringar i Migrationsverkets riktlinjer och förfaranden. Dessutom
rekommenderade kommittén regeringen att fortsätta stärka åtgärderna för att förebygga och bekämpa
illegala bortföranden och kvarhållanden av barn i
utlandet och för att lösa de pågående tvisterna i linje
med principen om barnets bästa (punkt 28).
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Checklista för artikel 3
n Finns principen om att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barn i all relevant lagstiftning?
n Krävs övervägande av barnets bästa för berörda barn i samband med lagstiftning,
administrativa beslut och praxis på alla nivåer i samhället när det gäller
 budgetanslag?
 socialförsäkring?
 planering och utveckling?
 miljöfrågor?
 bostäder?
 kommunikationer?
 hälso- och sjukvård?
 utbildning?
 bestämmelser om unga lagöverträdare?
 straffrättslig lagstiftning (till exempel konsekvenser för barnen när föräldrar döms
för brott)?
 ansökan om asyl?
 regler om alternativ omvårdnad?
 vårdnad, boende och umgänge?
 socialtjänsten?
n När lagstiftningen kräver att beslut fattas utifrån barnets bästa, ﬁnns det då kriterier
för detta och stämmer de överens med konventionens principer?
n Görs en barnkonsekvensanalys utifrån principen om barnets bästa när beslut fattas
som rör barn? (se t.ex. Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser)
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra. Artikel 3(1)
har av FN:s barnrättskommitté deﬁnierats som en grundläggande princip och är relevant
för genomförandet av hela konventionen. Artikel 3(2) föreskriver att konventionsstaterna
har en allmän skyldighet att säkerställa det skydd och den omvårdnad som behövs för barnets välfärd.
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Särskilt avseende bör fästas vid:
De övriga grundläggande principerna
artikel 2
artikel 6
artikel 12

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
Följande artiklar kräver särskild hänsyn till barnets bästa:
artikel 9
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 37(c) åtskiljande från vuxna vid frihetsberövande
artikel 40(2)(b)(iii) närvaro av föräldrarna vid domstolsförhandlingar i brottmål mot en
ung lagöverträdare

Artikel 3(3)
Artikel 3(3) är relevant för alla institutioner, tjänster och inrättningar för barn, till exempel
alla former av alternativ omvårdnad (artikel 18, 20–23 och 39), hälso- och sjukvård (artikel
24), utbildning (artikel 28) och inrättningar för unga lagöverträdare (artikel 37 och 40).
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Genomförandet
av konventionens rättigheter
TEXTEN I ARTIKEL 4

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i
denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande
till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom
ramen för internationellt samarbete.

Sammanfattning

Allmänna åtgärder för genomförande

I artikel 4 framställs staternas övergripande skyldighet att genomföra alla rättigheter i barnkonventionen. De måste vidta »alla lämpliga lagstiftnings-,
administrativa och andra åtgärder«. Endast i förhållande till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ﬁnns förbehållet att sådana åtgärder skall
vidtas med utnyttjande till det yttersta av staternas
tillgängliga resurser och, där så behövs, inom
ramen för internationellt samarbete. Varken i själva konventionstexten eller i kommitténs texter
ﬁnns några deﬁnitioner av vilka artiklar som
omfattar medborgerliga och politiska rättigheter,
respektive ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheter. Det är tydligt att nästan alla artiklar har
inslag som innebär medborgerliga eller politiska
rättigheter.
FN:s barnrättskommitté betonar att den inte
förordar någon särskild lagstiftningsmodell eller
administrativ modell för genomförandet, utan den
har föreslagit många olika strategier för att säkerställa att regeringarna prioriterar och uppmärksammar barn i tillräcklig utsträckning så att hela
konventionen genomförs fullt ut.
Kommittén antog 2003 en detaljerad allmän
kommentar: »Allmänna åtgärder för genomförandet av barnkonventionen« (artikel 4, 42 och 44
[6]). (Den fullständiga texten ﬁnns på http://www.
ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm)

FN:s barnrättskommitté förklarar och deﬁnierar
begreppet allmänna åtgärder för genomförande i
sin allmänna kommentar nr 5:
»I och med att en stat ratiﬁcerar barnkonventionen har den också enligt internationell rätt skyldighet att genomföra den. Genomförandet är den
process då konventionsstaterna vidtar åtgärder för
att säkerställa att alla rättigheter i konventionen
förverkligas för alla barn inom deras jurisdiktion.
I artikel 4 krävs att konventionsstaterna vidtar
’alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och
andra åtgärder’ för att genomföra rättigheterna.
Även om det är staten som sådan som tar på sig
skyldigheten enligt konventionen, måste alla samhällssektorer och naturligtvis barnen själva engagera sig i uppgiften att genomföra konventionen –
att se till att barnens mänskliga rättigheter blir
verklighet. Det är väsentligt att säkerställa att all
nationell lagstiftning stämmer helt överens med
konventionen och att konventionens principer
och bestämmelser kan tillämpas direkt. Dessutom
har FN:s barnrättskommitté identiﬁerat en lång
rad åtgärder som behövs för att genomförandet
skall ske på ett effektivt sätt, bl.a. utveckling av
särskilda strukturer och övervakning, utbildning
och andra aktiviteter för regering, riksdag och
rättssystem på alla nivåer.« (crc/gc/2003/5,
punkt 1.)
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I rapporteringsriktlinjerna delas konventionens
artiklar upp i grupper där den första handlar om
»allmänna åtgärder för genomförande«. Artikel 4
grupperas tillsammans med artikel 42 (skyldigheten att göra konventionens innehåll allmänt känt
bland barn och vuxna), och artikel 44(6) (skyldigheten att göra rapporterna allmänt tillgängliga för
allmänheten inom landet). Efter att kommittén har
undersökt det första decenniets landrapporter
noterar den positiva tecken på att barn blir alltmer
synliga i styrande församlingar:
»De allmänna åtgärder för genomförande som
kommittén har identiﬁerat och beskrivit i denna
allmänna kommentar är avsedda att främja att alla
barn fullt ut skall åtnjuta alla rättigheter i konventionen, genom lagstiftning, inrättande av statliga
och oberoende samordnande och övervakande
organ, omfattande datainsamling, information
och utbildning samt utveckling och genomförande
av lämpliga riktlinjer, tjänster och handlingsprogram. Ett av de tillfredsställande resultaten av att
konventionen blev antagen och nästan globalt
ratiﬁcerad har varit utvecklingen på nationell nivå
av en lång rad olika nya organ, strukturer och
verksamheter med inriktning på barn – enheter
för barnets rättigheter där besluten fattas, ministrar för barn, kommittéer för barn på departementsnivå, parlamentskommittéer, konsekvensanalys i förhållande till barn, en budget för barn
och rapporter om ’läget för barnets rättigheter',
sammanslutningar av frivilligorganisationer för
barns rättigheter, barnombudsmän och kommissionärer för barns rättigheter etc.«
»Även om några av dessa exempel på utveckling
kan förefalla sakna praktisk betydelse, visar de
åtminstone att uppfattningen om barnets plats i
samhället har ändrats, att det ﬁnns en vilja att prioritera barn högre politiskt och en ökad lyhördhet
för vilka konsekvenser samhällets ledning har för
barn och deras mänskliga rättigheter.«
»Kommittén betonar att staterna i konventionens sammanhang måste inse att deras roll är att
uppfylla tydliga lagstadgade skyldigheter gentemot varje enskilt barn. Genomförandet av barns
mänskliga rättigheter får inte ses som en välgörenhetsprocess där barn får förmåner …«
(crc/gc/2003/5, punkt 9–11.)

De internationella konventionerna om medborgerliga och politiska respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innehåller artiklar som
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liknar artikel 4 i barnkonventionen och som anger
en övergripande skyldighet att genomföra dem. De
ansvariga internationella organen har arbetat fram
tillhörande allmänna kommentarer. (hri/gen/1/
Rev.8, s. 164; hri/gen/1/Rev.8, s.15–18 och hri/gen/
1/Rev.8, s. 55–59.)

Omprövning och
återkallande av reservationer
Den första punkten under allmänna åtgärder för
genomförande i kommitténs rapporteringsriktlinjer är omprövning och återkallande av eventuella
reservationer som konventionsstaterna har gjort.
I den allmänna kommentaren nr 5 betonas att
kommitténs mål för att säkerställa fullständig och
ovillkorlig respekt för barns mänskliga rättigheter
kan nås endast om staterna drar tillbaka sina reservationer. När landrapporterna undersöks rekommenderar kommittén ständigt att reservationer
skall omprövas och dras tillbaka och lyfter fram att
världskonferensen om mänskliga rättigheter har
uppmuntrat just detta. När en stat efter omprövning beslutar att stå fast vid sin reservation begär
kommittén att en fullständig förklaring medföljer
nästa periodiska rapport:
»I artikel 2 i Wienkonventionen om traktaträtten
deﬁnieras ’reservation’ som en ’ensidig förklaring,
oavsett formulering eller beteckning, avgiven av
en stat vid undertecknande, ratiﬁkation, godtagande eller godkännande av eller anslutning till en
traktat i avsikt att utesluta eller modiﬁera rättsverkningarna av vissa bestämmelser i traktaten i
förhållande till staten i fråga’. I Wienkonventionen noteras att staterna när de ratiﬁcerar eller
ansluter sig till en traktat har rätt att göra en
reservation såvida den inte ’är oförenlig med traktatens ändamål och syfte’« (artikel 19).
»Artikel 51(2) i barnkonventionen återspeglar
detta: ’En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte skall inte tillåtas.’
Kommittén är djupt oroad över att några stater
har gjort reservationer som uppenbarligen bryter
mot artikel 51(2) genom att t.ex. föreslå att
respekten för konventionen begränsas av statens
beﬁntliga grundlag eller lagstiftning, i vissa fall
religiös lag. Artikel 27 i Wienkonventionen säger
följande: ’En part kan ej åberopa bestämmelser i
sin interna rätt för att rättfärdiga sin underlåtenhet att fullgöra en traktat.’«
»Kommittén noterar att konventionsstater i
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några fall har framfört formella protester mot
sådana omfattande reservationer som gjorts av
andra konventionsstater. Den lovordar alla åtgärder som bidrar till att säkerställa största möjliga
respekt för barnkonventionen i alla konventionsstater.« (crc/gc/2003/5, punkt 14–16.)

Ratificering av andra
internationella instrument
När kommittén undersöker staternas rapporter
uppmuntrar den ständigt konventionsstaterna att
underteckna och ratiﬁcera eller tillträda de två fakultativa protokollen till barnkonventionen, om barns
inblandning i väpnad konﬂikt och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ, och
andra internationella instrument om mänskliga rättigheter, »mot bakgrund av principerna om att mänskliga rättigheter bör ses som en helhet och att de olika delarna
är beroende av varandra«. I en bilaga i den allmänna
kommentaren nr 5 ﬁnns en lista över exempel på
instrument som kommer att uppdateras då och då
(crc/gc/2003/5, punkt 17 och bilaga samt http://
www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm).

»I fråga om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med
utnyttjande till det yttersta av sina
tillgängliga resurser …«
Under arbetet med att formulera konventionen
fanns i en tidig version av det som skulle bli artikel
4 en begränsning av konventionsstaternas skyldighet genom formuleringen »i förhållande till deras
tillgängliga resurser«. Ett antal delegater föreslog
att den skulle tas bort på grund av att de medborgerliga och politiska rättigheterna som garanteras i
Internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter inte är beroende av tillgängliga resurser, och att normerna inte borde vara
snävare i den nya konventionen. Men några delegater argumenterade för att villkoret skulle ﬁnnas
kvar (e/cn.4/1989/48). Det kompromissförslag
som accepterades skiljer de medborgerliga och politiska rättigheterna från de ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheterna. Konventionsstaterna
skall vidta »alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder« för att genomföra alla
rättigheter i konventionen. Men när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall staterna vidta dessa åtgärder »till det yttersta av sina

tillgängliga resurser och, där så behövs, inom
ramen för internationellt samarbete«.
Kommittén förklarar detta i den allmänna kommentaren nr 5:
»Det ﬁnns ingen enkel eller ofﬁciell uppdelning
av mänskliga rättigheter i allmänhet eller av konventionsrättigheter i dessa två kategorier. I kommitténs rapporteringsriktlinjer (Riktlinjer för
periodiska rapporter, crc/c/58) grupperas artiklarna 7, 8, 13–17 och 37(a) under rubriken ’Medborgerliga rättigheter och friheter’, men sammanhanget visar att de inte är de enda medborgerliga
och politiska rättigheterna i konventionen. Det är
faktiskt tydligt att många andra artiklar, bl.a. 2, 3,
6 och 12 innehåller moment som utgör medborgerliga/politiska rättigheter och alltså speglar att
alla mänskliga rättigheter utgör en helhet och att
de är inbördes beroende av varandra. Åtnjutandet
av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
är oupplösligt sammanﬂätat med de medborgerliga och politiska rättigheterna. Som noterats …
nedan, anser kommittén att ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter, liksom medborgerliga
och politiska rättigheter bör anses som möjliga att
avgöra i domstol.«
»Den andra meningen i artikel 4 återspeglar
ett realistiskt antagande att bristande resurser,
ekonomiska och andra, kan hindra ett fullständigt
genomförande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i några stater. Därmed introduceras begreppet ’gradvis förverkligande’ av sådana
rättigheter. Staterna behöver kunna visa att de har
genomfört rättigheterna ’till det yttersta av sina
tillgängliga resurser’ och att de, när så behövs, har
sökt internationellt samarbete. När staterna ratiﬁcerar konventionen tar de på sig skyldigheter att
inte bara genomföra den inom sin jurisdiktion,
utan också att genom internationellt samarbete
medverka till globalt genomförande.«
»… Oberoende av vilka ekonomiska förutsättningar staterna har, krävs det att de vidtar alla
tänkbara åtgärder för att förverkliga barnets rättigheter, och att de riktar särskild uppmärksamhet
mot de mest missgynnade grupperna.«
(crc/gc/2003/5, punkt 6–8.)

Gradvis genomförande: Allmän kommentar från
kommittén för ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter
Begreppet »gradvis förverkligande av ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter« speglas också i
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artikel 2(1) i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter: »Varje
konventionsstat åtar sig att genom egna åtgärder
och internationellt bistånd och samarbete, framför
allt på det ekonomiska och det tekniska området,
till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att
trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis
förverkligas i sin helhet med alla lämpliga medel, i
synnerhet genom lagstiftning.« Kommittén för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter gjorde 1990 en detaljerad allmän kommentar om konventionsstaternas skyldigheter. Kommittén säger:
»Genom begreppet gradvis förverkligande erkänns att ett fullständigt förverkligande av alla ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i allmänhet inte kommer att kunna uppnås på kort sikt.
I detta avseende skiljer sig skyldigheten markant
från den som ﬁnns i artikel 2 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
som uttrycker en omedelbar skyldighet att respektera och säkerställa alla rättigheter i konventionen.
Även om förverkligande under längre tid, eller
gradvis, har förutsetts i konventionen skall detta
inte misstolkas som att skyldigheten på något sätt
är mindre. Å ena sidan är begreppet ett nödvändigt
verktyg för ﬂexibilitet, som återspeglar hur verkligheten ser ut och hur svårt det är för de olika länderna att säkerställa fullt förverkligande av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Å andra
sidan måste frasen läsas mot bakgrund av konventionens övergripande mål, faktiskt dess raison
d’être, som är att fastställa tydliga skyldigheter för
konventionsstaterna att fullt ut förverkliga rättigheterna i fråga. Begreppet ger alltså en skyldighet
att så snabbt och effektivt som möjligt arbeta i
riktning mot det målet. Dessutom skulle eventuella medvetet bakåtsträvande åtgärder i det avseendet kräva mycket noggrant övervägande, och de
skulle behöva vara fullständigt motiverade genom
en hänvisning till alla de övriga rättigheterna som
ﬁnns i konventionen och att de tillgängliga resurserna använts till det yttersta …«
Kommittén säger att det åvilar konventionsstaterna »en minsta kärna av skyldighet« att säkerställa att den lägsta väsentliga nivån av varje rättighet
uppfylls. »Alltså har en konventionsstat, prima facie,
inte fullgjort sina skyldigheter enligt konventionen
om t.ex. ett betydande antal individer inte får nödvändiga livsmedel, bassjukvård, grundläggande
skydd och bostäder, eller den mest grundläggande
utbildningen. Om konventionen skulle tolkas som
att den inte innehåller en sådan fastställd minimi-
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skyldighet, skulle den i stort sett inte ha någon raison d’être …« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 10, s. 17.)
Det förhållningssätt som kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har till
begreppet »det yttersta av sina tillgängliga resurser« kan tillämpas vid tolkningen av artikel 4 i
barnkonventionen.
De »tillgängliga resurser« som kan tas i anspråk
inom staten för att genomföra rättigheterna sträcker sig mycket längre än till ekonomiska resurser;
det ﬁnns också mänskliga och organisatoriska
resurser.

»alla lämpliga lagstiftnings- … åtgärder«
Säkerställa att all lagstiftning stämmer
helt överens med konventionen:
Behovet av en omfattande översyn
När FN:s barnrättskommitté har granskat alla inledande och återkommande rapporter har den betonat att en väsentlig aspekt av genomförandet är att
säkerställa att all lagstiftning »stämmer helt överens med« bestämmelserna och principerna i konventionen, och den kräver en omfattande översyn
av hela lagstiftningen. Detta upprepas i den allmänna kommentaren nr 5:
»Kommittén anser att en omfattande granskning
av all nationell lagstiftning och tillhörande administrativa riktlinjer är ett måste för att nå full
överensstämmelse med konventionen. Nu när inte
bara de inledande utan också den andra och tredje
rapporten har undersökts, visar erfarenheterna att
granskningsprocessen på nationell nivå i de ﬂesta
fall har påbörjats, men att den behöver vara noggrannare. Granskningen bör inte bara gälla konventionens enskilda artiklar, utan också konventionen som helhet, så att det framgår att de
mänskliga rättigheterna är en helhet och inbördes
beroende av varandra. Den bör ske fortlöpande
snarare än vid ett enstaka tillfälle och omfatta
såväl lagförslag som beﬁntlig lagstiftning. Även
om det är viktigt att granskningsprocessen ﬁnns
med i alla relevanta departement, är det en fördel
om det också görs oberoende granskning, t.ex. av
parlamentariska kommittéer, nationella institutioner för mänskliga rättigheter, frivilligorganisationer, akademiker, berörda barn och ungdomar
och andra.« (crc/gc/2003/5, punkt 18.)

Kommittén har betonat att eventuella sedvanerättssystem eller regionala eller lokala lagar också
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måste granskas och stämma överens med barnkonventionen.

Att realisera alla konventionens rättigheter i lag
I barnkonventionen föreskrivs att staterna skall
vidta »lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder« för att genomföra alla barnets rättigheter
enligt konventionen, även ekonomiska, sociala och
kulturella. Alltså är det inte fråga om att rättigheterna delas upp i två olika kategorier när det gäller
genomförande i lag, sociala/ekonomiska/kulturella
respektive medborgerliga/politiska, där endast de
senare skulle genomföras som rättigheter som upprätthålls i lag.
Även om bristande tillgängliga resurser kan
begränsa fullt genomförande av några av konventionens rättigheter och ingen lag i sig kan få bort fattigdom eller oacceptabel ojämlikhet, bör ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter deﬁnieras i lag
och kunna behandlas i domstol. Till exempel krävs
det att staterna deﬁnierar en period då barnen skall
genomgå obligatorisk, fri utbildning, åldersgränser
för tillträde till arbete osv. Rättigheter kan formuleras som mål som staten åtar sig att arbeta mot, eller
lagstiftningen kan innehålla principen om »till det
yttersta av sina tillgängliga resurser«.
I kommitténs allmänna kommentar nr 5 diskuteras de olika sätten att förverkliga de internationella instrumenten i nationell lagstiftning:
»Konventionsstaterna bör på alla lämpliga sätt
säkerställa att bestämmelserna i konventionen
verkställs i lag i deras nationella lagstiftning. Detta
är fortfarande en utmaning för många konventionsstater. Särskilt viktigt är det att klargöra
omfattningen av konventionens tillämplighet i stater där principen om direkt tillämplighet gäller och
andra där det hävdas att konventionen ’har grundlagsstatus’ eller har införlivats med nationell lag.«
»Kommittén välkomnar att konventionen
införlivas med nationell lag, vilket är det traditionella förhållningssättet till genomförandet av
internationella instrument för mänskliga rättigheter i några, men inte alla, konventionsstater.
Införlivande bör innebära att bestämmelserna i
konventionen kan åberopas direkt i domstol och
tillämpas av nationella myndigheter och att konventionen väger tyngst om det föreligger en konﬂikt med nationell lagstiftning eller sedvanerätt.
Införlivande i sig självt innebär inte att det går att
bortse ifrån behovet att säkerställa att alla relevanta nationella lagar, även lokala eller sedvanerättsli-

ga lagar, stämmer överens med konventionen.
Mot bakgrund av artikel 27 i Wienkonventionen
bör konventionen alltid råda om det uppstår konﬂikt med lagstiftningen. När en stat delegerar
lagstiftningsrätten till federala, regionala eller territoriella regeringar, måste den också avkräva dessa stödregeringar att de stiftar lagar inom ramverket för konventionen och att de säkerställer ett
effektivt genomförande …« (crc/gc/2003/5,
punkt 19–21.)
»Några stater har hävdat att om man inbegriper rättigheter för ’var och en’ så bör det vara tillräckligt för att visa att rättigheterna erkänns också
för barn. Det måste då undersökas om det faktiskt
är så att rättigheterna har förverkligats för barn
och kan åberopas direkt i domstol.«
(crc/gc/2003/5.)

Kommittén välkomnar att de delar av barnets rättigheter som speglar nyckelprinciper i konventionen har införts i nationella författningar. Därmed
understryks barnkonventionens viktigaste budskap: att barn liksom vuxna är medborgare med
mänskliga rättigheter. Men kommittén poängterar
att detta inte automatiskt säkerställer respekt för
barns rättigheter. För att främja ett fullständigt
genomförande av rättigheterna, vilket kan innebära att barn själva utövar sina rättigheter, kan det
vara nödvändigt att vidta ytterligare lagstiftande
och andra åtgärder.
Kommittén betonar särskilt vikten av att säkerställa att nationella lagar speglar konventionens
grundläggande principer (artikel 2, 3, 6 och 12).
Den välkomnar också att det utvecklas sammantagen lagstiftning om barns rättigheter, men betonar
att det dessutom är väsentligt att alla relevanta lagområden (för utbildning, hälsa, rättskipning etc.)
konsekvent speglar barnkonventionens principer
och normer (crc/gc/2003/5, punkt 22).

Gottgörelse när rättigheter har kränkts
I den allmänna kommentaren nr 5 betonas att lagstiftning, riktlinjer och praxis måste reglera gottgörelse för barn när deras rättigheter har kränkts:
»Detta krav är underförstått i konventionen, och
det hänvisas ständigt till det i de övriga sex viktigaste internationella överenskommelserna om
mänskliga rättigheter. Barnens speciella beroendeställning gör det svårt för dem när de strävar
efter gottgörelse då deras rättigheter har kränkts.
Därför behöver staterna ägna särskild uppmärk-
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samhet åt att säkerställa att det ﬁnns effektiva,
barnanpassade förfaranden för barnen och deras
företrädare. Det krävs bl.a. barnanpassad information, råd, juridiskt stöd, även stöd för att själv
kunna föra talan och tillgång till oberoende klagomålsförfaranden och till domstolar med nödvändigt juridiskt och annat bistånd. När barns rättigheter har kränkts bör det ﬁnnas möjlighet till upprättelse, bl.a. ersättning och när så behövs åtgärder
för att främja fysisk och psykisk återhämtning,
rehabilitering och återanpassning, såsom krävs i
artikel 39.« (crc/gc/2003/5, punkt 24.)

för barn 1990, och betonar att barn måste få hög,
eller högsta, prioritet. När kommittén har poängterat bohovet av ett övergripande förhållningssätt
till genomförandet av barns rättigheter har den ofta
sagt att det behövs nationella riktlinjer eller en
omfattande nationell strategi som speglar genomförandet av hela konventionen. Den ser också detta
som både ett resultat av samordning och ett verktyg
för fortsatt samordning.
Den ger mer detaljerade råd om utvecklingen av
och innehållet i en sådan strategi i den allmänna
kommentaren nr 5:

Kommittén understryker åter att ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter måste kunna
handläggas i domstol. För att kunna ge gottgörelse
när sådana rättigheter inte följs måste lagen vara
tillräckligt detaljerad (crc/gc/2003/5, punkt 25).

»Kommittén lovordar utvecklingen av en övergripande nationell strategi eller handlingsplan för
barn som bygger på konventionens ramverk.
Kommittén förväntar sig att konventionsstaterna
tar hänsyn till rekommendationerna i de sammanfattande slutsatserna om de periodiska rapporterna när de utvecklar och/eller förnyar sina nationella strategier. Om en sådan strategi skall vara
effektiv bör den avse situationen för alla barn och
alla rättigheter i konventionen. Den bör utvecklas
genom en samverkansprocess, bl.a. med barn och
ungdomar och personer som bor och arbetar tillsammans med dem … Om sådan samverkan med
barn skall vara meningsfull krävs ett särskilt barnanpassat underlag och arbetssätt. Det handlar inte
bara om att barn skall få delta i de vuxnas arbete.«
»Särskild uppmärksamhet bör riktas mot att
identiﬁera och prioritera marginaliserade och
missgynnade grupper av barn. Icke-diskrimineringsprincipen i konventionen kräver att alla rättigheter som konventionen garanterar också bör
erkännas för alla barn inom konventionsstaternas
jurisdiktion … Icke-diskrimineringsprincipen
hindrar inte att särskilda åtgärder vidtas för att
minska diskriminering.«
»För att strategin skall bli ett maktmedel bör
den godkännas på regeringsnivå. Den bör också
kopplas till nationella utvecklingsplaner och ﬁnnas med i den nationella budgeten. I annat fall kan
strategin förbli marginaliserad utanför viktiga
beslutsprocesser.«
»Strategin får inte endast vara en lista med
goda avsikter. Den måste innehålla en beskrivning
av en hållbar process för att förverkliga barns rättigheter i hela landet. Den måste gå längre än till
politiska och principiella uttalanden och ställa upp
verkliga, uppnåeliga mål för alla ekonomiska,
sociala, kulturella, medborgerliga och politiska
rättigheter för alla barn. Den övergripande natio-

»alla lämpliga … administrativa
och andra åtgärder …«
Kommittén noterar åter att den inte i detalj kan
föreskriva vilka åtgärder varje enskild stat måste
vidta för att säkerställa ett effektivt genomförande
av konventionen. I den allmänna kommentaren nr
5 säger den sig dock ha sammanfattat goda råd från
det första decenniets erfarenheter utifrån granskningar av rapporter och samtal med regeringar,
FN-organ, frivilligorganisationer och andra. Samordningen är viktig:
»Kommittén anser att ett effektivt genomförande
av barnkonventionen så att barns rättigheter
erkänns och förverkligas i styrande enheter kräver
tydlig samordning mellan olika sektorer, olika styrande nivåer och mellan regeringar och övriga
samhället, särskilt barn och ungdomar själva.
Många olika departement och andra styrande eller
skenbart styrande organ påverkar barns liv och
åtnjutandet av deras rättigheter. Det är få, om
några, departement som inte påverkar barns liv,
direkt eller indirekt. Omfattande övervakning av
genomförandet krävs, och den bör inlemmas i styrandeprocessen på alla nivåer men det behövs också oberoende övervakning av nationella institutioner för mänskliga rättigheter, frivilligorganisationer och andra.« (crc/gc/2003/5, punkt 27.)

En »omfattande nationell strategi« för barn
Kommittén citerar ofta principen om att »barn har
företräde«, vilken fördes fram vid världstoppmötet
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nella strategin kan utarbetas som nationella handlingsplaner för olika sektorer, t.ex. för utbildning
och sjukvård, med speciﬁka mål och målinriktade
åtgärder för genomförande och fördelning av ekonomiska resurser och personal. Det är ofrånkomligt att prioriteringar måste göras, men inom strategin får inte de detaljerade skyldigheter som konventionsstaterna har accepterat enligt konventionen nonchaleras eller åsidosättas. Strategin måste
få tillräckliga ekonomiska och personella resurser.«
»Att utveckla en nationell strategi är ingenting
som görs vid ett enstaka tillfälle. När väl strategin
har utarbetats bör den spridas genom alla styrande organ på olika nivåer och till allmänheten, bl.a.
till barnen (översatt till såväl barnanpassade versioner som lämpliga språk och former). Strategin
bör innehålla arrangemang för övervakning och
ständig översyn, för regelbunden uppdatering och
för periodiska rapporter till riksdagen och allmänheten.« (crc/gc/2003/5, punkt 28–33.)

Olika globala möten, bl.a. världstoppmötet för
barn (1990), världskonferensen om mänskliga rättigheter (1993) och FN:s generalförsamlings specialsession om barn (2002) har efterlyst utveckling
av nationella handlingsplaner. Kommittén välkomnar staternas utfästelser om att nå de mål som
sattes upp i 2002 års specialsession om barn och
fastställdes i dokumentet som utgavs då, En värld
anpassad för barn:
»Men kommittén betonar att särskilda åtaganden
vid globala möten inte på något sätt minskar konventionsstaternas skyldigheter enligt konventionen. Inte heller gör utarbetandet av särskilda
handlingsplaner efter specialsessioner att behovet
av en övergripande genomförandestrategi för konventionen minskar. Staterna bör införliva sina
åtgärder efter 2002 års specialsession och efter
andra relevanta globala konferenser i sina övergripande genomförandestrategier för konventionen
som helhet.« (crc/gc/2003/5, punkt 35.)

Samordning av genomförandet:
behovet av permanenta system på regeringsnivå
Kommittén har klargjort att den ser genomförandet som en fortgående process med krav på »permanenta« system för detta på regeringsnivå. Samordning är det viktigaste målet, tillsammans med
att barnen skall synas mer i ledningssammanhang:

»Det ﬁnns många formella och informella sätt att
nå effektiv samordning, t.ex. genom särskilda
kommittéer för barn, som arbetar över departementsgränser. Kommittén föreslår att konventionsstaterna, om de inte redan har gjort så,
omprövar systemen ur perspektivet att konventionen skall genomföras, speciellt de fyra artiklar
som deﬁnierats som grundläggande principer …«
»Många konventionsstater har med framgång
utvecklat ett särskilt departement nära regeringens
centrum, i vissa fall inom presidentens, premiärministerns eller statsrådens kontor, med målet att
samordna genomförandet och det politiska arbetet
som rör barn. Som noterats ovan får åtgärder i så
gott som alla departement konsekvenser för barns
liv. Det är inte praktiskt genomförbart att lägga
ansvaret för alla tjänster för barn på ett enda departement, och om så hade skett hade man riskerat
ytterligare marginalisering av barn i regeringssammanhang. Men en särskild avdelning kan bidra till
såväl det övergripande syftet att göra barn mer
synliga i ledningssammanhang som till samordning för att säkerställa respekt för barns rättigheter
inom regeringen och på alla styrande nivåer. Förutsättningen är att den får befogenhet på hög nivå
och rapporterar direkt till exempelvis premiärministern, presidenten eller en statsrådskommitté för
barn. En sådan avdelning kan få ansvar för att
utveckla den övergripande strategin för barn och
övervaka genomförandet av konventionen liksom
för att samordna rapportering enligt konventionen.« (crc/gc/2003/5, punkt 3–39.)

Kommittén menar att det råder brist på samordning
mellan departement och andra regeringsorgan,
mellan federala och centrala styrande organ och
provinsiella, regionala eller lokala styrelser, mellan
regering och offentliga och privata organ, bl.a. frivilligorganisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter och barns rättigheter, och inbördes mellan sådana organ.

Decentralisering
Kommittén har kritiserat en alltför centraliserad
beslutsprocess och politik, men också uppmärksammat att decentralisering kan utgöra ett hot mot
förverkligandet av barns rättigheter. I den allmänna kommentaren poängterar kommittén att decentralisering inte minskar statens skyldigheter:
»Kommittén har funnit att det i många fall måste
betonas att decentraliserad befogenhet genom
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delegering inte på något sätt minskar konventionsstaternas regeringars direkta ansvar för att
fullgöra sina skyldigheter mot alla barn inom
jurisdiktionen, oavsett statens struktur.«
»Kommittén påminner åter om att den stat
som ratiﬁcerade eller tillträdde konventionen fortfarande under alla omständigheter har ansvaret
för att säkerställa fullt genomförande av konventionen i hela jurisdiktionen. Vid delegering måste
konventionsstaterna se till att de myndigheter
som får ansvaret också har ekonomiska, personella
och andra resurser som krävs för att på ett effektivt sätt ansvara för genomförandet av konventionen. Konventionsstaternas regeringar måste ha
kvar makten att kräva att den delegerade administrationen eller de lokala myndigheterna arbetar
helt i överensstämmelse med konventionen. De
måste också inrätta permanenta övervakningssystem för att säkerställa att konventionen respekteras och tillämpas för alla barn inom jurisdiktionen
utan åtskillnad. Dessutom måste det ﬁnnas garantier för att säkerställa att decentralisering eller
delegering inte leder till diskriminering vad gäller
åtnjutandet av rättigheter i olika regioner.«
(crc/gc/2003/5, punkt 40–41.)

Privatisering
Kommittén noterar att privatiseringen av samhällsservice kan få allvarliga konsekvenser för erkännandet och förverkligandet av barns rättigheter:
»Kommittén betonar att konventionsstaterna har
en lagstadgad skyldighet att respektera och säkerställa barns rättigheter så som de föreskrivs i konventionen, vilket innefattar skyldigheten att
säkerställa att icke-statliga verksamheter fungerar
enligt dess bestämmelser. Därmed har sådana
aktörer indirekta skyldigheter.«
»Kommittén betonar att även om den privata
sektorn kan tillhandahålla tjänster, driva institutioner etc., minskar det inte statens skyldighet att
säkerställa fullt erkännande och förverkligande av
konventionens alla rättigheter för alla barn inom
jurisdiktionen (artikel 2 [1] och 3[2]). Artikel 3(1)
fastställer att barnets bästa skall komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om
de vidtas av offentliga eller privata organ. I artikel
3(3) krävs att behöriga organ (med tillräcklig juridisk kompetens) fastställer lämpliga normer för
verksamheter, särskilt inom hälso- och sjukvård
och vad avser personalens antal och lämplighet.
Detta kräver noggrann tillsyn för att säkerställa
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överensstämmelse med barnkonventionen. Kommittén föreslår att det inrättas ett permanent
övervakningssystem eller en sådan process med
syftet att säkerställa att alla statliga och icke-statliga tillhandahållare av tjänster respekterar barnkonventionen.« (crc/gc/2003/5, punkt 42–44.
Se även artikel 3[2] och [3].)

Konsekvensanalys för barn
Kommittén har efterlyst processer som säkerställer
att barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barn (se artikel 3). I den allmänna
kommentaren nr 5 anges förutsättningarna:
»För att säkerställa att barnets bästa kommer i
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
(artikel 3[ 1]), och att konventionens alla bestämmelser respekteras vid utveckling av lagstiftning
och politik på alla nivåer, krävs en ständig bedömning av vilka konsekvenser olika åtgärder har på
barnens liv (att förutse konsekvenserna av föreslagen lag, politik eller budgetanslag som rör barn
och åtnjutandet av deras rättigheter) och utvärdering av konsekvenserna för barn (att utvärdera de
faktiska konsekvenserna som genomförandet har).
Processen bör byggas in i samhällsledningen på
alla nivåer och så tidigt som möjligt i den politiska
processen.«
»Övervakning och utvärdering av det egna
arbetet är en skyldighet för regeringarna. Men
kommittén anser att det också är väsentligt med
oberoende övervakning av vilka framsteg som
görs i riktning mot ett genomförande. Den kan
göras av parlamentariska kommittéer, frivilligorganisationer, akademiska institutioner, yrkesföreningar, ungdomsgrupper eller oberoende institutioner för mänskliga rättigheter …«
»Kommittén lovordar vissa stater som har
antagit lagar som kräver att det utarbetas formella
verktyg för konsekvensanalys och att de presenteras för parlament och/eller allmänheten. Varje stat
bör överväga hur den kan säkerställa överensstämmelse med artikel 3(1) och göra det på ett sätt som
ytterligare synliggör samverkan med barn i det
politiska arbetet och lyhördheten för deras rättigheter.« (crc/gc/2003/5, punkt 45–47.)

Budget och budgetanalys
Kommittén har betonat att staternas skyldighet att
genomföra ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter »till det yttersta av sina tillgängliga resurser« innebär att en budgetanalys måste göras.

Artikel 4

Det är mycket ovanligt att barn syns i regeringarnas ekonomiska handlingsplaner så som kommittén anser att de borde. De ﬂesta departement
har ingen uppfattning om hur stor andel av deras
budget som används för barn, och det är få som vet
vilka konsekvenser deras utgifter får för barn.
Kommittén har betonat att övervakning och utvärdering på detta område, liksom på alla andra, är
väsentligt för effektiva genomförandestrategier:
»Det ﬁnns ingen stat som kan säga om den uppfyller barns ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ’till det yttersta av sina tillgängliga resurser’ enligt artikel 4, om den inte kan ange hur stor
del av nationella och andra budgetar som anslås
till den sociala sektorn, och hur stor del av den
som i sin tur går till barn, direkt och indirekt.
Några stater har hävdat att det inte är möjligt att
analysera en nationell budget på det sättet. Men
andra har gjort så och lägger fram en årlig ’budget
för barn’. Kommittén behöver veta vilka steg som
tas på alla ledningsnivåer för att säkerställa att
ekonomisk och social planering, budgetbeslut och
andra beslut sätter barnets bästa i främsta rummet
och att barn, även särskilt marginaliserade och
missgynnade grupper av barn, skyddas mot negativa effekter av ekonomisk politik eller ekonomisk
nedgång.« (crc/gc/2003/5, punkt 51.)

Kommittén har ständigt på olika sätt kommenterat
budgetfrågor när den har granskat staternas rapporter. Den totala andelen av nationella och lokala
budgetar som anslås till sociala handlingsprogram
måste vara tillräcklig, och det måste ﬁnnas tillräckliga budgetbestämmelser för att skydda och främja
barns rättigheter. Brist på tillgängliga resurser kan
inte användas som skäl för att inte etablera handlingsprogram för social trygghet och sociala
skyddsnät.
Nationella organ som arbetar med övergripande
budgetar måste kopplas direkt till dem som arbetar
politiskt med barnfrågor och med att genomföra
barnkonventionen. Kommittén har uttryckt oro för
vilka konsekvenser skatteﬂykt och korruption får
för tillgängliga resurser.

måste minimera de negativa effekterna av strukturanpassningsprogram och besparingar för barnen,
och de mest utsatta barnens behov måste prioriteras. Kommittén har ständigt uttryckt oro över de
konsekvenser som övergången till marknadsekonomi får för barn och upprepar detta i den allmänna kommentaren nr 5:
»Med betoning på att ekonomisk politik alltid får
konsekvenser för barns rättigheter har kommittén
djupt oroats av de negativa konsekvenser som
strukturanpassningsprogram och övergång till
marknadsekonomi ofta får för barnen. Skyldigheterna att genomföra artikel 4 och andra bestämmelser i konventionen kräver noggrann övervakning av vilka konsekvenserna blir av sådana förändringar och anpassningar av politiken för att
skydda barns ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.« (crc/gc/2003/5, punkt 52.)

Ekonomiska sanktioner och respekt för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter gav 1997 ut en allmän kommentar om
förhållandet mellan ekonomiska sanktioner och
respekten för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Kommittén noterar att ekonomiska
sanktioner »nästan alltid får dramatiska följder«
för de rättigheter som erkänns i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sålunda orsakar de t.ex. ofta »betydande
störningar i fördelningen av mat, läkemedel och
hygienprodukter. Matens kvalitet äventyras liksom
tillgången till rent dricksvatten. De vållar också
problem i grundläggande sjukvårds- och utbildningssystem och undergräver rätten till arbete …«
I den allmänna kommentaren betonas vikten av att
minimera de negativa konsekvenserna av sanktioner för utsatta grupper i samhället, bl.a. barn (hri/
gen/1/Rev.8, punkt 3, s. 51–52).
FN:s barnrättskommitté har riktat uppmärksamhet mot denna allmänna kommentar i de sammanfattande slutsatserna för några stater som har
erfarenhet av sanktioner.

Övervakning och datainsamling
Effekter av övergång till marknadsekonomi och
andra påtvingade anpassningar av ekonomin
Kommittén har varit mycket lyhörd för vilka konsekvenser den världsomfattande lågkonjunkturen,
anpassningar av ekonomin och neddragningar som
kom under 1990-talet har fått för barnen. Staterna

Kommittén har ofta noterat att utan tillräcklig
datainsamling, även uppdelade data, är det omöjligt att bedöma i vilken utsträckning konventionen
har genomförts. I den allmänna kommentaren nr 5
poängterar kommittén att »egen övervakning och
utvärdering är regeringarnas skyldighet«:
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»Insamling av tillräckliga och pålitliga data om
barn, uppdelade så att det är möjligt att identiﬁera
diskriminering och/eller skillnader i hur rättigheterna förverkligas, är en väsentlig del av genomförandet. Kommittén påminner konventionsstaterna om att datainsamlingen bör sträcka sig över
hela barndomen, upp till 18 års ålder. Den bör
också samordnas över hela jurisdiktionen för att
säkerställa nationellt tillämpliga indikatorer. Staterna bör samarbeta med lämpliga forskningsinstitut och ha som mål att bygga upp en fullständig
bild av framstegen mot genomförande, med såväl
kvalitativa som kvantitativa studier. Riktlinjerna
för periodiska rapporter efterlyser detaljerad, uppdelad statistisk och annan information som täcker
alla konventionens områden. Det är väsentligt
inte enbart för att inrätta effektiva system för
datainsamling, utan också för att säkerställa att de
data som samlas in utvärderas och används för att
bedöma hur genomförandet fortskrider, för att
identiﬁera problem och som underlag i det politiska arbetet med barnfrågor. Utvärdering kräver
utveckling av indikatorer i förhållande till alla rättigheter som garanteras i konventionen.«
»Kommittén lovordar de konventionsstater
som har infört årlig publicering av omfattande
rapporter om tillståndet för barns rättigheter över
hela jurisdiktionen. Om sådana rapporter publiceras, sprids och diskuteras, bl.a. i parlamentet, kan
det utgöra fokus för ett brett allmänt engagemang
för att genomföra konventionen. Översättningar,
bl.a. till barnanpassade versioner, är väsentliga för
att engagera barn och minoritetsgrupper i processen.«
»Kommittén betonar att det i många fall
endast är barnen själva som kan visa om deras rättigheter är fullt erkända och förverkligade. Att
intervjua barn och låta dem utföra en del av forskningsarbetet (med lämpliga säkerhetsåtgärder)
kommer sannolikt att vara ett viktigt sätt för att
t.ex. ta reda på i hur stor utsträckning deras medborgerliga rättigheter respekteras i familjen, skolan etc. Det gäller bl.a. den centrala rättigheten i
artikel 12: att få sina åsikter hörda och vederbörligen beaktade.« (crc/gc/2003/5, punkt 48–50.)

I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005)
efterlyser kommittén detaljerad statistik och annan
information för de ﬂesta artiklarna.
Kommittén anser att även oberoende övervakning av framstegen mot ett genomförande är väsentlig, bl.a. av parlamentariska kommittéer, frivillig-
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organisationer, akademiska institutioner, yrkesföreningar, ungdomsgrupper och oberoende institutioner för mänskliga rättigheter. I den allmänna kommentaren nr 2 (2002) om »Den roll oberoende
nationella institutioner för mänskliga rättigheter
spelar i arbetet med att främja och skydda barnets
rättigheter« noterar kommittén att oberoende institutioner för mänskliga rättigheter kompletterar
effektiva regeringsstrukturer för barn. Den väsentliga faktorn är att de är oberoende:
»Rollen för nationella institutioner för mänskliga
rättigheter är att självständigt övervaka i vilken
utsträckning staten har genomfört barnkonventionen och att den gör allt den kan för att säkerställa barns rättigheter. Även om detta kräver att
institutionen utvecklar projekt för att än mer
främja och skydda barns rättigheter, bör det inte
leda till att regeringen delegerar övervakningsskyldigheten till den nationella institutionen. Det
är väsentligt att institutionerna förblir helt fria att
sätta sin egen agenda och besluta om egna aktiviteter.« (crc/gc/2002/2, punkt 25.)

Samhällets delaktighet
Kommittén har framhållit att även om genomförandet är konventionsstaternas skyldighet bör
samordning och åtgärder för att genomföra konventionen sträcka sig längre än till regeringen, ut
till alla delar av samhället, och den lyfter fram att
det är nödvändigt att barnen är delaktiga:
»Enligt kommittén sträcker sig ansvaret för att
respektera och säkerställa barns rättigheter i praktiken längre än till staten, de statliga tjänsterna
och institutionerna och omfattar även barn, föräldrar och den utökade familjen, andra vuxna och
icke-statliga tjänster och organisationer …«
»Som redan noterats krävs i artikel 12 … att
barns åsikter vederbörligen beaktas i alla frågor
som rör barn, vilket uppenbarligen omfattar
genomförandet av ’deras’ konvention.«
»Staten bör arbeta nära olika frivilligorganisationer i ordets vidaste bemärkelse, men respektera
deras oberoende. Sådana organisationer omfattar
t.ex. dem som arbetar för mänskliga rättigheter,
barn- och ungdomsledda organisationer och ungdomsgrupper, föräldra- och familjegrupper, religiösa grupper, akademiska institutioner och
yrkesföreningar. Frivilligorganisationerna spelade
en väsentlig roll i arbetet med att formulera konventionen, och det är nödvändigt att de deltar i

Artikel 4

genomförandeprocessen.« (crc/gc/2003/5,
punkt 56–58.)

»Kommittén välkomnar att frivilligorganisationer
går samman i förbund som engagerar sig i att främja, skydda och övervaka de mänskliga rättigheterna
för barn. Den uppmanar regeringarna att stödja
dem utan att styra dem och att utveckla positiva
formella och informella relationer med dem. Frivilligorganisationernas engagemang i rapporteringsprocessen enligt konventionen, vilket faller in
under ’kompetenta organ’ enligt artikel 45(a), har i
många fall verkligen satt fart på såväl genomförandeprocessen som rapporteringen. … Kommittén
understryker i rapporteringsriktlinjerna att processen med att utarbeta en rapport ’bör uppmuntra
och underlätta allmänhetens delaktighet i och
granskning av regeringens politik’. Samarbete med
medierna kan vara värdefullt i genomförandeprocessen.« (crc/gc/2003/5, punkt 59.)

Medvetandehöjning och utbildning
Kommittén har kopplat skyldigheten i artikel 42,
att »göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn«,
till artikel 4 (se artikel 42).

Oberoende institutioner
för barns mänskliga rättigheter
Kommittén anser att varje stat behöver en oberoende institution för mänskliga rättigheter som har
ansvar för att främja och skydda barns rättigheter. I
den andra allmänna kommentaren »Den roll oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter spelar i arbetet med att främja och skydda
barnets rättigheter« (crc/gc/2002/2) noterar
kommittén att det viktigaste är att institutionen,
oavsett hur den ser ut, självständigt och effektivt
kan övervaka, främja och skydda barns rättigheter.
När kommittén granskar landrapporterna rekommenderar den ständigt att det inrättas oberoende
institutioner för mänskliga rättigheter: en barnombudsman, en kommission eller kommissionär,
eller att fokus på barns rättigheter utvecklas inom
en nationell kommission för mänskliga rättigheter
eller en institution för en allmän ombudsman.
Där sådana institutioner redan har inrättats
efterlyser kommittén att staterna granskar deras
status och effektivitet när det gäller att främja och
skydda barns rättigheter.
Kommittén förklarar att även om både vuxna
och barn behöver oberoende nationella institutio-

ner för att skydda sina mänskliga rättigheter, ﬁnns
det extra starka skäl att ge barns mänskliga rättigheter särskild uppmärksamhet:
»Dessa innefattar det faktum att barns utvecklingssituation gör dem särskilt utsatta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att hänsyn
fortfarande sällan tas till deras åsikter, att de ﬂesta barn inte får rösta och inte kan ha en meningsfull roll i den politiska processen där det fattas
beslut om regeringens ställningstaganden om
mänskliga rättigheter, att barn möter betydande
problem när de drar nytta av rättssystemet för att
skydda sina rättigheter eller söka gottgörelse när
deras rättigheter har kränkts, och att barn ofta
har begränsad tillgång till organisationer som
kan skydda deras rättigheter.«
(crc/gc/2002/2, punkt 5.)

Kommittén noterar att speciella oberoende institutioner för barns mänskliga rättigheter, ombudspersoner eller kommissionärer för barns rättigheter
har inrättats i allt ﬂer konventionsstater. När resurserna är begränsade måste det säkerställas att de
tillgängliga resurserna används som mest effektivt
i arbetet med att främja och skydda de mänskliga
rättigheterna för alla barn. I detta sammanhang är
det sannolikt bäst att utveckla en nationell institution för mänskliga rättigheter på bred basis med ett
särskilt fokus på barn. Den bör i sin struktur ha
antingen en kommissionär med särskilt ansvar för
barns rättigheter eller en särskild avdelning med
motsvarande ansvar. Kommittén understryker
»det väsentliga i att arbetet med att främja och
skydda barns rättigheter blir huvudinriktningen
och att alla institutioner för mänskliga rättigheter i
ett land arbetar nära tillsammans i detta syfte«
(crc/gc/2002/2, punkt 6–7).
I samma allmänna kommentar betonas att
nationella institutioner för mänskliga rättigheter
bör inrättas i överensstämmelse med Principerna om
nationella institutioners status och funktion när det gäller
att skydda och främja mänskliga rättigheter (Parisprinciperna) som antogs av generalförsamlingen 1993.
Dessa minimistandardregler ger vägledning för
sådana institutioner vad gäller inrättande, kompetens, ansvar, sammansättning, självständighet och
arbetsmetoder (crc/gc/2002/2, punkt 4).
Institutionerna bör om möjligt ha sina rötter i
grundlagen och måste åtminstone ﬁnnas med i
lagstiftningen:
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»Det är kommitténs åsikt att deras mandat bör
vara så brett som möjligt för att främja och skydda
mänskliga rättigheter och inbegripa barnkonventionen, de fakultativa protokollen och andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter. Därigenom täcker de på ett effektivt sätt in barns
mänskliga rättigheter, särskilt deras medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter …«
»Institutionerna bör ha nödvändiga befogenheter för att kunna fullgöra sitt mandat effektivt,
bl.a. befogenhet att höra olika personer och att
skaffa de upplysningar och dokument som behövs
för att bedöma sådana situationer som ligger inom
deras kompetensområde. Dessa befogenheter bör
omfatta främjande och skydd av alla barns rättigheter inom konventionsstatens jurisdiktion med
avseende inte bara på statliga utan alla relevanta
offentliga och privata enheter.« (crc/gc/2002/2
punkt 8–9.)

De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter måste också ha rätt att självständigt och var
för sig rapportera direkt om läget för barns mänskliga rättigheter till offentliga och parlamentariska
organ. I detta avseende måste konventionsstaterna
säkerställa att det hålls en årlig debatt i parlamentet
så att parlamentarikerna har möjlighet att diskutera de nationella institutionernas arbete vad gäller
barns rättigheter och om staten följer barnkonventionen (crc/gc/2002/2, punkt 18).
De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter bör inrättas genom en process som bygger
på rådgivning, delaktighet och insyn. De bör ha
lämpliga tillsättningsförfaranden med möjlighet till
insyn, bl.a. en öppen, konkurrensbetonad urvalsprocess. För att säkerställa sitt oberoende måste de ha
tillräckliga resurser och vara fria från olika former av
ekonomisk kontroll som kan påverka deras oberoende (crc/gc/2002/2, punkt 10). De måste ha befogenhet att pröva enskilda klagomål och ansökningar
och att göra utredningar, bl.a. sådana som inkommit
för barns räkning eller direkt från barn:
»För att kunna genomföra sådana utredningar
effektivt måste de ha befogenhet att såväl förmå
personer att vittna som att förhöra dem, ha tillgång till relevant dokumenterad bevisning och
tillträde till inrättningar för frihetsberövade. De
har också skyldighet att försöka säkerställa att
barn får effektiv gottgörelse, oberoende rådgivning och tillgång till företrädare och klagomålsför-

68

faranden, om deras rättigheter kränks. När så är
lämpligt får institutionerna genomföra medling
vid klagomål.«
»Institutionerna för mänskliga rättigheter bör
ha befogenhet att hjälpa barn att ta deras ärenden
till domstol, innefattande (a) att ta upp ärenden
som rör barn i institutionens namn och (b) att
ingripa i domstolsärenden för att informera rätten
om de mänskliga rättigheter som ärendet gäller.«
(crc/gc/2002/2, punkt 13–14.)

Kommittén lyfter fram vikten av att institutionerna upprättar och bibehåller direkt kontakt med
barn:
»Institutionerna bör vara tillgängliga för barn,
geograﬁskt och fysiskt. I enlighet med artikel 2
bör de aktivt nå ut till alla grupper av barn, särskilt de mest utsatta och missgynnade, såsom
(men inte begränsat till) omhändertagna eller frihetsberövade barn, minoritets- och urbefolkningsbarn, barn med funktionshinder, fattiga barn,
asylsökande och migrerande barn, gatubarn och
barn med särskilda behov inom kultur, språk,
sjukvård och utbildning. Lagstiftningen om dessa
institutioner bör omfatta rätten att ta del av villkoren för barns privatliv i alla former av alternativ
omvårdnad och till alla institutioner som omfattar
barn.« (crc/gc/2002/, punkt 15.)
»Kommittén påminner om att nationella institutioner för mänskliga rättigheter har en nyckelroll
när det gäller att främja respekten för barns åsikter
i alla frågor som rör dem, som det uttrycks i artikel
12, från regeringen och hela samhället. Den grundläggande principen bör tillämpas vid inrättandet
och organisationen av nationella institutioner för
mänskliga rättigheter och i deras verksamhet.
Institutionerna måste säkerställa att de har direkt
kontakt med barn och att barn på lämpligt sätt blir
delaktiga i arbetet och rådfrågas. Barnråd kan t.ex.
skapas som rådgivande organ till institutionerna
för att underlätta att barn blir delaktiga i frågor
som rör dem. Institutionerna bör skapa särskilt
anpassade handlingsprogram för rådgivning och
fantasifulla kommunikationsstrategier för att
säkerställa fullständig överensstämmelse med artikel 12.« (crc/gc/2002/2, punkt 16–17.)

I den allmänna kommentaren betonas att institutionerna bör bidra i rapporteringsprocessen enligt
barnkonventionen oberoende av regeringen (crc/
gc/2002/2, punkt 20–24; se artikel 44).

Artikel 4

Internationellt samarbete för genomförande
I kommentaren om allmänna åtgärder för genomförande har kommittén uppmanat många länder att
söka och använda internationellt samarbete och
tekniskt stöd. Den har också uppmuntrat givarländer att säkerställa att deras biståndsprogram följer
konventionens grunddrag och klart prioriterar barnen. I den allmänna kommentaren nr 5 konstateras:
»I artikel 4 betonas att genomförandet av konventionen är en samarbetsövning för världens länder.
Denna artikel och andra i konventionen lyfter
fram behovet av internationellt samarbete. I
Förenta nationernas stadga (artiklarna 55 och 56)
identiﬁeras de övergripande ändamålen med
internationellt ekonomiskt och socialt samarbete,
och medlemmarna förbinder sig att enligt stadgan
’såväl samfällt som var för sig vidtaga åtgärder i
samarbete med organisationen’ för att uppnå dessa ändamål. I FN:s millennieförklaring och vid
andra globala möten, bl.a. FN:s generalförsamlings specialsession om barn, har stater förbundit
sig att i synnerhet samarbeta internationellt för
att undanröja fattigdom.«
»Kommittén ger konventionsstaterna rådet att
konventionen bör utgöra ramverk för internationellt utvecklingsbistånd som är direkt eller indirekt relaterat till barn och att givarländernas
handlingsprogram bör vara rättighetsbaserade.
Kommittén uppmanar staterna att uppfylla internationellt överenskomna mål, bl.a. FN:s mål för
internationellt utvecklingsbistånd på 0,7 procent
av bruttonationalprodukten. Detta mål upprepades tillsammans med andra mål i Monterreyöverenskommelsen, som utarbetades efter 2002 års
internationella konferens om utvecklingsﬁnansiering. Kommittén uppmuntrar konventionsstaterna som får internationellt bistånd att anslå en
betydande del av det biståndet speciﬁkt för barn.
Kommittén förväntar sig att konventionsstaterna
skall kunna deﬁniera den summa och andel av det
internationella biståndet som på årlig basis öronmärks för genomförandet av barns rättigheter.«

»Kommittén stödjer målen i 20/20-initiativet, att alla skall ha tillgång till grundläggande
socialtjänst av god kvalitet och att ansvaret för
detta skall delas mellan utvecklings- och givarländer. Kommittén noterar att internationella
möten som hållits för att granska framstegen har
kommit till slutsatsen att många stater kommer
att ha svårt att uppfylla grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter såvida inte ytterligare resurser anslås och effektiviteten i resurstilldelningen ökar. Kommittén noterar och uppmuntrar ansträngningar som görs för att minska
fattigdomen i de mest skuldsatta länderna genom
strategidokument om minskad fattigdom. Liksom den centrala, landledda strategin för att nå
millennieutvecklingsmålen måste strategidokumenten innefatta ett starkt fokus på barns rättigheter. Kommittén uppmanar regeringar, givare
och samhället i stort att säkerställa att barn har
hög prioritet vid utvecklingen av strategidokument och sektorprogram för utveckling. Både
strategidokument och sektorprogram bör spegla
principerna om barns rättigheter och ha ett holistiskt förhållningssätt som sätter barn i centrum
och erkänner att de är medborgare med rättigheter. Dokumenten bör innehålla utvecklingsmål
som är relevanta för barn.« (crc/gc/2003/5,
punkt 60–62.)

Kommittén uppmuntrar staterna att när så är
lämpligt tillhandahålla och använda tekniskt bistånd från bl.a. UNICEF, Kommissariatet för
mänskliga rättigheter och andra FN- och FN-relaterade organ. Konventionsstaterna uppmuntras att
anmäla sitt intresse för sådant tekniskt bistånd i
sina rapporter enligt konventionen. Alla organisationer inom eller med anknytning till FN som är
involverade i att främja internationellt samarbete
och tekniskt bistånd, liksom Världsbanksgruppen,
Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen, bör vägledas av konventionen och
låta barns rättigheter bli en huvudinriktning i alla
sina aktiviteter (crc/gc/2003/5, punkt 63–64).

69

Barnkonventionen

Artikel 4 i Sverige
De stater som har anslutit sig till barnkonventionen skall, enligt artikel 4, vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra rättigheterna som tillkommer barn till följd av konventionens bestämmelser.
Hur konventionens bestämmelser skall genomföras
är upp till varje enskild stat att besluta om; konventionen tar inte ställning till detta.
Konventionen inkluderar alla typer av mänskliga rättigheter, såväl de ekonomiska, sociala och
kulturella som de politiska och medborgerliga. Det
görs ingen åtskillnad i konventionen mellan dessa
rättigheter utan de utgör delar av samma helhet
(ud info Konventionen om barnets rättigheter,
2006).
Barnkommittén skrev bl.a. följande om genomförandet av konventionen i sitt slutbetänkande,
Barnets bästa i främsta rummet.
»Genomförandet av barnkonventionen är ett
politiskt ansvar för staten, inte bara för regering
och riksdag utan för alla myndigheter och offentliga organ. Landets inre förvaltningsstruktur påverkar inte statens ansvar. Genom åtagandet i konventionen är staten skyldig att vidta sådana åtgärder att rättigheterna verkligen genomförs och
kommer alla barn i landet till godo. … Det räcker
… inte med att konventionen återspeglas i den
nationella lagstiftningen. För att säkerställa barnets rättigheter krävs en kombination av åtgärder,
varav lagstiftning är en. Andra åtgärder kan vara
att åstadkomma effektiva styrmedel, opinionsbildning och upplysning.« (sou 1997:116, s. 18–19.)
»Varje stat är skyldig att se till att barnkonventionens rättigheter införlivas med den nationella
lagstiftningen. Konventionen tar inte ställning till
hur det skall ske, utan överlämnar till staterna att
vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder.« (sou
1997:116, s. 77–78.)

Frågan om att inkorporera
barnkonventionen i svensk rätt
I Sverige används två metoder för att införliva konventioner med svensk rätt: transformering respektive inkorporering. Vid transformering undersöks
först i vad mån konventionens bestämmelser har
motsvarighet i svensk rätt. Om gällande rätt anses
stå i överensstämmelse med konventionen är det
tillräckligt att konstatera att så är fallet. Men om
det i stället visar sig att svensk lag saknar motsvarighet till konventionens bestämmelser eller till
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och med innehåller regler som strider mot dessa,
omarbetas (transformeras) de delar av konventionstexten som behöver införlivas med svensk rätt
till svensk författningstext. Inkorporering innebär
att det i lag föreskrivs att bestämmelserna i en konvention skall gälla i Sverige. I och med detta blir
den ursprungliga konventionstexten gällande
svensk lag. Om konventionstexten har skrivits på
ett annat språk än svenska brukar en svensk översättning publiceras vid sidan av konventionstexten
(sou 1997:116, s. 79). Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (som oftast benämns
Europakonventionen) är ett exempel på en konvention som har inkorporerats och som därmed i sin
hela lydelse är svensk rätt.
Barnkommittén övervägde i sitt arbete frågan
om transformering eller inkorporering och kom till
slutsatsen att den valda vägen med transformering
var att föredra även i fortsättningen. Barnkommittén motiverade sitt ställningstagande på följande
sätt.
»Barnkonventionen innehåller många relativt
vaga formuleringar och ett icke obetydligt inslag
av artiklar som siktar till ett gradvist genomförande, som är svåra att direkt tolka av en domstol.
Barnkonventionens genomförande är en politisk
process. För ett land med så omfattande barnrättslig lagstiftning som Sverige ﬁnns det inte mycket
att vinna på att ge barnkonventionen status av
nationell lag. Viktigare är att det sker en ordentlig
genomgång av att lagarna stämmer överens med
konventionen och att konventionens anda och
innebörd i fortsättningen beaktas i varje lagstiftningsområde. Vi menar att tolkningen av barnkonventionen bör göras politiskt av riksdagen,
som därvid kan stifta de lagar som krävs för att
rättigheterna i barnkonventionen bäst skall slå
igenom.« (sou 1997:116, s. 19.)

Då riksdagens socialutskott två år senare behandlade regeringens proposition 1997/98:182, Strategi för
att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i
Sverige m.m. berördes också frågan om huruvida
inkorporering borde ske. Socialutskottet ansåg att
barnkonventionen inte skulle inkorporeras i svensk
lagstiftning. Utskottet ansåg att »tolkningen av
konventionen bör göras av riksdagen för att rättigheterna i konventionen skall slå igenom på ett sätt

Artikel 4

som ger barnen det bästa skyddet« (bet. 1998/99:
SoU6, s. 21). Frågan om inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt har efter utskottets uttalande inte tagits upp från politiskt håll.
Systemet med transformation av barnkonventionens bestämmelser till svensk rätt har således
kommit att tillämpas. I vissa lagar, såsom föräldrabalken, fanns bestämmelser om barnets bästa redan
innan det svenska tillträdet till konventionen. Men
efter tillträdet har ﬂer lagar fått ett avtryck av konventionen, framför allt av artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt att komma till tals,
och i de lagar som redan innan hade bestämmelser
i linje med konventionen har bestämmelserna förstärkts. De svenska lagar som numera innehåller
bestämmelser som bygger på konventionens principer eller vars bestämmelser har förstärkts tack
vare dessa, är bland andra föräldrabalken, namnlagen (1982:670), socialtjänstlagen (2001:453), lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga och utlänningslagen (2005:716).

Andra åtgärder för att genomföra
konventionen, t.ex. kommunernas roll
FN:s barnrättskommitté har i sina sammanfattande slutsatser för Sveriges del uttryckt oro över att
det svenska förvaltningssystemet med stark decentralisering av ansvar och bestämmanderätt till
kommunerna kan innebära möjliga negativa effekter för barn och deras familjer, beroende på i vilken
kommun eller del av kommun man bor, och att
detta inte är förenligt med konventionens bestämmelser.
Till exempel uttryckte kommittén i de andra sammanfattande slutsatserna oro över att decentraliseringen till kommunerna leder till en risk för att barn
och familjer får olika tillgång till samhällets service
beroende på hur kommunen de bor i efterlever
barnkonventionen. Kommittén uppmanade regeringen att öka ansträngningarna för att säkerställa
kommunernas efterlevnad av och respekt för barnkonventionen. Kommittén noterade också att den
konjunkturnedgång som drabbade Sverige under
perioden 1991–1993 ledde till ekonomiska åtstramningsåtgärder som haft effekt på barn, och att detta
gav anledning till oro vad gällde genomförandet av
konventionen då vissa kommuner bl.a. beslutat om
nedskärningar i utbildning och social service. Kommittén rekommenderade en översyn av budgetnedskärningarna och förnyade ansträngningar i att
genomföra konventionen till det yttersta av sina
tillgängliga resurser, i enlighet med artikel 4.

I den tredje svenska rapporten till barnrättskommittén lämnade den svenska regeringen följande redogörelse för kommunernas och landstingens
roll i förhållande till staten och dess beslutsfattande
i frågor som rör barn och unga.
»Sverige är ett starkt decentraliserat land. Det
mesta av den samhälleliga verksamheten som rör
barn beslutas av kommuner och landsting. Staten
detaljstyr inte de budgetar som beslutas av kommuner och landsting. Det är upp till var och en av
dem att besluta om hur mycket pengar de vill lägga på barn och unga, så länge de uppfyller de lagliga krav som ställs.« (Sveriges tredje rapport till
FN:s barnrättskommitté, 2002, s. 16.)

I de tredje sammanfattande slutsatserna, 2005, rekommenderade barnrättskommittén att det skulle skapas en permanent struktur omfattande såväl enskilda organisationer som relevanta departement,
landsting och kommuner för samordning på alla
nivåer av alla aktörers åtgärder för genomförandet
av konventionen och av kommitténs sammanfattande slutsatser.
Vidare menade kommittén att den hade fått
uppfattningen att konventionens andemening inte
är tillräckligt känd och kan förstås på egen hand av
barn själva och av alla yrkesgrupper som arbetar
med och för barn, i synnerhet av dem inom rättsväsendet, bland politiker och på kommunnivå.
Kommittén uppmuntrade därför till fortsatta ansträngningar för att erbjuda adekvat och systematisk utbildning samt beroende på behovet en
ökning av uppmärksamheten på barnets rättigheter både bland barn och bland yrkesgrupper som
arbetar med och för barn, i synnerhet för dem som
arbetar inom polisväsendet samt för riksdagsledamöter, domare, advokater, personalen inom hälsooch sjukvården, lärare, administratörer på skolor
och andra relevanta yrkesgrupper.
För att göra konventionens rättigheter mer kända bland barn har regeringen givit Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial. Informationsmaterialet Jag vill säga något!
riktar sig till barn i olika åldrar och ﬁnns i tre olika
versioner: för barn 5–9 år, 9–13 år och 13–16 år.
Varje informationsmaterial innehåller också en
handledning för vuxna som förklarar innehållet i
barnkonventionen och innehåller diskussionsfrågor, referenser till läroplanen och pedagogiska
övningar. Se vidare Barnombudsmannens hemsida
www.bo.se.
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Barnombudsmannen
Barnrättskommittén rekommenderade i de första
sammanfattande slutsatserna att det i Sverige skulle
inrättas en övervakningsmekanism och indikatorer
för att mäta framstegen i tillämpningen av lagstiftnings- och andra åtgärder för att skydda barnets
rättigheter (punkt 10).
Den 1 januari 1993 bildades myndigheten Barnombudsmannen. Barnombudsmannen har ett dubbelt uppdrag. Det är dels att som ombudsman företräda barns och ungas rättigheter och intressen i
samhället mot bakgrund av Sveriges åtagande
enligt barnkonventionen, dels att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av konventionen och därvid särskilt uppmärksamma att lagar
och andra författningar och tillämpningen av dessa
stämmer överens med konventionen. Barnombudsmannen har också rättsliga befogenheter att
uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner
och landsting att lämna uppgifter om åtgärder som
har vidtagits för att förverkliga barnkonventionen i
den egna verksamheten och kalla dessa till överläggningar. Som ombudsman står det Barnombudsmannen fritt att själv prioritera såväl arbetssätt som frågor. Som myndighet regleras Barnombudsmannens närmare verksamhet och inriktning
huvudsakligen genom de årliga regleringsbreven.
I de tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade kommittén att regeringen skulle överväga att ge Barnombudsmannen behörighet att
utreda individuella klagomål.
I mars 1998 hade regeringen beslutat att ge en
särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av
Barnombudsmannens verksamhet. Utredaren
föreslog i sitt betänkande (sou 1999:65 Barnombudsmannen) bl.a. att Barnombudsmannens ombudsmannaroll skulle renodlas och stärkas medan
myndighetsrollen skulle tonas ned. Barnombudsmannens roll skulle därmed bli mer tydlig. Utredningen behandlade också frågan om huruvida
Barnombudsmannen skulle få mandat att handlägga enskilda ärenden men lade inte fram något
sådant förslag, främst eftersom ombudsmannens
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resurser var otillräckliga för ett sådant utvidgat
uppdrag. Utredningen ansåg att uppdraget för
Barnombudsmannen alltjämt skulle vara att arbeta
generellt genom att utifrån barnkonventionen hävda barns och ungdomars mänskliga rättigheter.
Ändringarna trädde i kraft i juli 2002 (se prop.
2001/02:96, En förstärkt barnombudsman).
I mars 2007 beslutade regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av myndighetsstrukturen för barnpolitiken. En utgångspunkt
för uppdraget, som skall redovisas i oktober 2007,
är att se över Barnombudsmannens uppdrag som
ombudsman samt den myndighetsverksamhet som
ombudsmannen bedriver. Statskontoret skall föreslå hur barnpolitiken bör organiseras och analysera
för- och nackdelar med olika alternativ.

Bistånd
Artikel 4 uttrycker också att vad gäller de s.k. ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna skall
även, där så behövs, internationellt samarbete
komma i fråga. Detta inkluderar bistånd. Även
andra artiklar i konventionen lyfter fram behovet
av internationellt samarbete, exempelvis artikel 24
om hälso- och sjukvård. För biståndsgivande länder
innebär konventionen en uppmaning till ett mer
barninriktat biståndsprogram. Detta är en viktig
punkt i konventionens förverkligande. Skrivningarna om internationellt bistånd och samarbete var
sannolikt också en viktig bidragande orsak till och
förutsättning för utvecklingsländernas anslutning
till konventionen med dess många gånger resurskrävande åtaganden. Det internationella samarbetet kring barnets rättigheter synes ge uttryck för
den helhetsbild av barnet som konventionen vilar
på – att alla stater har ett ansvar. (Se vidare ud
info Konventionen om barnets rättigheter, 2006, s. 17
f. och sou 1996:116, Barnets bästa i främsta rummet,
s. 103 ff.) Barnrättskommittén har i alla tre sammanfattande slutsatser beträffande Sverige positivt
kommenterat de svenska åtgärder som vidtagits för
att främja barnets rättigheter i det internationella
samarbetet som det svenska biståndet till barn.

Artikel 4

Exempel på tillämpning av artikel 4
Stockholms stadsbyggnadskontors planprojekt Blommensbergsvägen
i Aspudden – Skolbarnens behov av lekytor påverkade och ändrade i planen
År 2004 fattade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslut om att påbörja ett planarbete för
uppförandet av fem bostadshus på ett obebyggt område nära Aspuddens skola. I inledningsskedet av
projektet hölls ett samrådsmöte, där representanter för bl.a. stadsbyggnadskontoret, markkontoret
och Liljeholmens stadsdelsförvaltning deltog tillsammans med ett antal berörda och intresserade privatpersoner. Vid mötet konstaterades att många var negativa till projektet eftersom det skulle
inkräkta för mycket på skolbarnens lekytor. Mötesdeltagare menade att stadens styrdokument ställer krav på att en barnkonsekvensbeskrivning upprättas. (Kommunfullmäktige i Stockholms stad har
beslutat om ett handlingsprogram – En god start för barnet – Reviderat handlingsprogram för Stockholms
stad 2004–2008 – med redskap för hur stadens nämnder, bolag och styrelser skall integrera barnkonventionen i sina verksamheter. I dokumentet betonas barnkonventionens grundprinciper och anges
frågeställningar för att belysa konsekvenserna för barn vid olika kommunala åtgärder.) Kritiken mot
planen ﬁck stadsbyggnadskontoret att göra bedömningen att ett bättre beslutsunderlag behövdes i
det fortsatta arbetet. En miljöpsykolog och en kulturgeograf ﬁck i uppdrag av kontoret att göra en
lekutredning för att få kunskap om hur eleverna på Aspuddens skola använde sin skolgård. Efter att
ha genomfört utredningen, bl.a. genom att tala med ﬂera av eleverna och låta dem berätta om hur de
lekte på skolgården, kunde utredarna konstatera att skolgårdsmiljön användes av många elever och
på ﬂera olika sätt beroende på barnens åldrar, kön och tillgång till utrymme. Gemensamt för de elever som deltagit i utredningen var att de uppskattade naturmark särskilt mycket.
Med stöd av resultatet av lekutredningen ändrade stadsbyggnadskontoret sitt förslag så att det
kom att omfatta uppförandet av tre, inte fem, hus. Stadsbyggnadsnämnden antog planen i april 2006
och efter det att den överklagats vann den laga kraft ett år senare.
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Checklista för artikel 4
I artikel 4 beskrivs konventionsstaternas övergripande skyldighet att genomföra alla rättigheter i barnkonventionen.
n Görs en regelbunden översyn av vilka åtgärder som är nödvändiga och/eller lämpliga
för att genomföra konventionen?
n Görs en regelbunden översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den stämmer
överens med konventionen?
n Återspeglas konventionens grundläggande principer enligt nedan i lagstiftningen?
 Artikel 2: alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan
åtskillnad, oavsett orsak
 Artikel 3(1): barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barn
 Artikel 6: rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
 Artikel 12: respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att
höras i alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet
n Speglas konventionens principer i grundlagen?
n Har en samlad lagstiftning om barnets rättigheter utvecklats?
n Görs budgetanalys på såväl nationell som lokal nivå för att fastställa
 hur stor andel av budgeten som anslås till barn?
 eventuella skillnader mellan olika regioner, städer/landsbygd eller särskilda grupper
av barn?
 konsekvenserna för barn av ekonomiska reformer?
n Har uppdelade data samlats in för att möjliggöra en utvärdering av genomförandet av
icke-diskrimineringsprincipen?
n Görs en barnkonsekvensanalys när politiska beslut fattas på olika beslutsnivåer? (Se
t.ex. Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalyser.)
n Finns det ett system för att rådfråga barn samt frivilligorganisationer i frågor som rör
genomförandet av barnkonventionen?
n Om någon av rättigheterna enligt barnkonventionen har kränkts, har ett barn då tillgång till lämpliga klagomålsförfaranden och möjlighet att få upprättelse?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra. I artikel 4
krävs att konventionsstaterna vidtar alla lämpliga lagstiftande, administrativa och andra
åtgärder för att genomföra konventionens rättigheter. Därför är den relevant för alla andra
artiklar.
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Artikel 5

Föräldrarnas ledning och
den fortlöpande utvecklingen
av barnets förmåga
TEXTEN I ARTIKEL 5

Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för
barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet
utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.

Sammanfattning

»Konventionsstaterna skall
respektera det ansvar och
de rättigheter och skyldigheter…«

I artikel 5, tillsammans med särskilt artikel 18, ges
ett ramverk för förhållandet mellan barnet, föräldrarna och familjen, samt staten. Genom artikelns
formulering får barnkonventionen en ﬂexibel deﬁnition av begreppet »familj«, och där introduceras
två väsentliga begrepp: föräldrarnas »ansvar« och
»den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga«. Artikeln signalerar också tydligt att barnet i
konventionen betraktas som en aktiv medborgare
med rättigheter och betonar att »barnet utövar«
sina rättigheter. Kommittén har utvecklat sin tolkning av artikeln i en allmän kommentar.
Konventionen är inte på något sätt motståndare
till familjen, inte heller ställer den barnen och deras
föräldrar mot varandra. Tvärtom upprätthålls i
inledningen familjen som »den grundläggande
enheten i samhället och den naturliga miljön för
alla dess medlemmars och särskilt för barnens
utveckling och välfärd«. Flera artiklar poängterar
föräldrarnas huvudansvar och sätter tydliga gränser
för statens inblandning och för åtskiljande av barn
från deras föräldrar (artikel 3[2], 7, 9, 10, 18). Ett av
utbildningens syften är dessutom respekt för barnets föräldrar (artikel 29).

I artikel 5 introduceras begreppet föräldrarnas och
andras »ansvar« för sina barn, och det kopplas till
de rättigheter och skyldigheter för föräldrarna som
krävs för att de skall fullgöra sitt ansvar. I artikel 18
utvecklas begreppet ytterligare. Där framgår att
konventionsstaterna skall »göra sitt bästa« för att
säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling: »Barnets bästa skall för
dem komma i främsta rummet.« Men utöver detta
deﬁnieras inte »föräldrarnas ansvar« speciﬁkt i
konventionen. Liksom för deﬁnitionen av barnets
bästa är innehållet i hela konventionen relevant.
Föräldrarna har enligt artikel 5 ansvar för att ge
barnet lämpligt stöd då det »utövar de rättigheter
som erkänns i denna konvention«.
Konventionen utmanar föreställningen om att
föräldrarna har fullständiga rättigheter i förhållande till sina barn, vilket kommittén har noterat är
den rådande traditionen i många samhällen, men
detta håller redan på att ändras i de ﬂesta länder.
Följden blir att begreppet »föräldrarnas ansvar«
bör speglas och deﬁnieras i lag, och att konventionens ramverk då skall användas (se artikel 18).
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»… som tillkommer föräldrar eller
där så är tillämpligt, medlemmar av
den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har
lagligt ansvar för barnet …«
Den breda deﬁnitionen av begreppet familj i barnkonventionen speglar den stora variationen i släktskap och gemenskap som barn växer upp i runt om
i världen. I artikel 5 erkänns den utvidgade familjen, med hänvisning inte bara till föräldrarna och
andra vårdnadshavare utan också till den utvidgade
familjen eller gemenskapen som den är erkänd
genom lokal sedvänja. I den allmänna kommentaren nummer 7, »Att genomföra barns rättigheter
under deras tidiga utveckling«, säger kommittén:
»Under normala omständigheter spelar ett litet
barns föräldrar, och när så är tillämpligt, även
andra familjemedlemmar, den utvidgade familjen
eller gemenskapen, bl.a. vårdnadshavare, en
väsentlig roll för att barnen skall utöva sina rättigheter. Detta erkänns fullt ut i barnkonventionen
(särskilt i artikel 5). Kommittén erkänner att
’familj’ … avser en rad olika arrangemang som
kan ge små barn omvårdnad, omtanke och utveckling, bl.a. kärnfamiljen, den utvidgade familjen
och andra traditionella och moderna arrangemang
som baseras på gemenskap, under förutsättning
att de stämmer överens med barnets bästa och
dess rättigheter i övrigt.« (crc/c/gc/7, punkt
15.)

sätt kan bidra till att barnets rättigheter enligt konventionen kan uppfyllas och att en rad familjemönster kan stämma överens med att främja barnets välfärd …« (crc/c/gc/7, punkt 19.)

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter hävdar i artikel 23 att familjen är
»samhällets naturliga och grundläggande enhet
och är berättigad till samhällets och statens
skydd«. I artikel 24 beskrivs barnets rätt »till
sådant skydd av sin familj, samhället och staten,
som dess ställning som minderårig kräver«. I två
allmänna kommentarer 1989 och 1990 betonar
Kommittén för mänskliga rättigheter att begreppet
familj bör »tolkas brett så att det innefattar alla
personer som tillsammans utgör en familj i den
aktuella konventionsstatens samhälle« (hri/gen/
1/Rev.8, punkt 6).
I den allmänna kommentaren nr 19 säger kommittén följande: »Kommittén noterar att begreppet familj i vissa avseenden kan deﬁnieras olika i
olika stater, och till och med i olika regioner inom
en stat, och att det därför inte är möjligt att ge
begreppet en standarddeﬁnition…« (hri/gen/
1/Rev.8, punkt 2).
FN:s barnrättskommitté har antytt att polygami
bör undersökas för att se om konsekvenserna av
denna är negativa för barnen (se artikel 18). I en allmän rekommendation 1994 från Kommittén för
avskaffande av diskriminering av kvinnor föreslogs att
»förbjuda bigami och polygami, och att skydda
barnens rättigheter« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 39,
s. 315).

Kommittén erkänner också att sociala tendenser
har lett till en rad olika familjemönster:
»Kommittén noterar att familjemönstren i praktiken varierar och ändras i många regioner liksom
tillgången till informella nätverk till stöd för föräldrar, med en övergripande tendens att det blir
större skillnad vad gäller familjens storlek, föräldrarnas roll och arrangemang för att uppfostra barn.
Tendenserna är särskilt betydelsefulla för små barn
vars fysiska, personliga och psykologiska utveckling tillgodoses bäst genom ett litet antal varaktiga
och omvårdande relationer. Den typiska bilden är
att dessa relationer bygger på någon kombination
av moder, fader, syskon, mor- och farföräldrar och
andra medlemmar i den utvidgade familjen tillsammans med yrkesmänniskor som är utbildade
för att ta hand om barn och utbilda dem. Kommittén erkänner att alla dessa relationer på ett särskilt
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»… att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga
ge lämplig ledning och råd då barnet
utövar de rättigheter som erkänns
i denna konvention«
Genom att använda begreppet »den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga« undviks behovet
av att konventionen i vissa frågor skall ange godtyckliga åldersgränser eller deﬁnitioner av mognad.
Detta är ett av konventionens nyckelbegrepp, ett
erkännande att barns utveckling mot den självständighet som mogen ålder medför måste respekteras
och främjas under hela barndomen. Det är kopplat
till kravet i artikel 12 att barnets åsikter skall »tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad«. Begreppet upprepas i artikel 14, om än

Artikel 5

något annorlunda formulerat i den svenska versionen: föräldrar och vårdnadshavare får ge barnet
ledning i förhållande till dess rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet och »på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling«.
Formuleringen betonar att barn är medborgare
med rättigheter och hänvisar till att »barnet utövar
de rättigheter som erkänns i konventionen«.
Att artikel 5 fokuserar på »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga« handlar inte bara
om att barnet utvecklar sitt oberoende i förhållande till föräldrarna. Det har också samband med
barnets utvecklingsprocess (artikel 6, 27 och 29)
och föräldrarnas ansvar att inte ställa större krav på
barnet än vad som är lämpligt i förhållande till hur
långt barnet har kommit i sin utveckling. Artikel 5
handlar om barnets väg mot mognad, och den måste innebära allt mer självständighet. I många länder
får barn viss rätt till självbestämmande långt innan
de blir myndiga. De har ofta rätt att ingå äktenskap,
vilket i några länder är tillåtet vid 14 eller 15 års
ålder (kommittén kritiserar detta hårt, se artikel 1).
I några länder speglas begreppet »den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga« i en allmän bestämmelse att när barn väl har nått tillräcklig mognad eller kunskap får de fatta beslut själva när lagen
inte anger någon speciﬁk gräns för att göra så.
Kommittén har poängterat att det inte får förekomma diskriminering i lagstiftningen kring erkännandet av barns mognad, t.ex. på grund av kön
(se artikel 1).
Föräldrarnas roll när det gäller spädbarns och
små barns förmåga och rättigheter förklaras i kommitténs allmänna kommentar om »Att genomföra
barns rättigheter under deras tidiga utveckling«.
Kommittén hänvisar till begreppet »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga« som en
»princip som ger möjligheter«:
»Artikel 5 stödjer sig på begreppet ’den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga’ för att hänvisa till mognadsprocesser och lärande varigenom
barn i allt större utsträckning tillägnar sig kunskaper, kompetenser och förståelse, bl.a. att förstå vilka rättigheter de har och hur de bäst kan förverkligas. Respekten för små barns fortlöpande utveckling av sin förmåga är väsentlig för att deras rättigheter skall förverkligas och särskilt betydelsefull
under deras tidiga utveckling på grund av de snabba förändringarna i hur barn fungerar fysiskt, kognitivt, socialt och känslomässigt från spädbarnsåldern tills de börjar skolan. Artikel 5 innehåller

principen att föräldrarna (och andra) har ansvaret
för att ständigt anpassa graden av stöd och vägledning som de erbjuder barnet. Denna anpassning
tar hänsyn till barnets intressen och önskningar
liksom barnets förmåga att fatta självständiga
beslut och förståelse för vad som är bäst för barnet. Även om ett litet barn i allmänhet kräver mer
ledning än ett äldre barn är det viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader i barns förmåga vid
samma ålder och hur de reagerar i olika situationer. Den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga bör ses som en positiv process som ger möjligheter, inte en ursäkt för auktoritärt beteende
som begränsar barnets självständighet och
uttrycksförmåga och som traditionellt sett har
varit motiverat genom att man pekar på att barn
är relativt omogna och behöver socialiseras. Föräldrar (och andra) bör uppmuntras till att ge ’ledning och råd’ på ett barnanpassat sätt, genom dialog och exempel, på sådant sätt att det stärker små
barns förmåga att utöva sina rättigheter, bl.a. rätten till delaktighet (artikel 12) och rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet (artikel 14).«
(crc/c/gc/7, punkt 17.)

Kommittén tar också upp frågan om lämplig vägledning när äldre barn utövar sina rättigheter i den
allmänna kommentaren om »Ungdomars hälsa
och utveckling« där artikel 5 åter citeras:
»Kommittén anser att föräldrar eller andra vårdnadshavare behöver vara varsamma när de uppfyller sin rätt och sitt ansvar att ge ledning och råd
till sina ungdomar då dessa utövar sina rättigheter. De har en skyldighet att ta hänsyn till ungdomarnas åsikter i förhållande till deras ålder och
mognad och att tillhandahålla en trygg och stödjande miljö där den unge kan utvecklas. Ungdomar behöver vinna erkännande från sin familjemiljö som aktiva medborgare med rättigheter och
förmåga att bli fullvärdiga, ansvarstagande medborgare, om de får lämplig ledning och råd.«
(crc/gc/2003/4, punkt 7.)

Kommittén har ofta uttryckt oro när länder inte
verkar ha accepterat fullt ut att barnet är en aktiv
medborgare med rättigheter, och den har då hänvisat till artikel 5 och även artikel 12–16. Kommittén
har starkt betonat att när barnets rättigheter hävdas inom familjen är det inte på bekostnad av
andras rättigheter, särskilt inte föräldrarnas, utan i
stället stärker det hela familjens rättigheter.
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Kommittén ser familjen som väsentlig för att
barnet skall förverkliga sina medborgerliga rättigheter. I sammanfattningen av den allmänna diskussionen om »Familjens roll när det gäller att främja
barnets rättigheter« sägs följande:
»Barnets medborgerliga rättigheter börjar inom
familjen … Familjen är väsentlig för att skapa
medvetenhet om mänskliga rättigheter och att
skydda dem och för att respektera mänskliga värden, kulturell identitet, arv och andra kulturer.
Det ﬁnns ett behov att överväga lämpliga sätt för
att säkerställa balansen mellan föräldrarnas auktoritet och förverkligandet av barnets rättigheter,
bl.a. yttrandefriheten.« (FN:s barnrättskommitté,
Rapport från den femte sessionen, januari 1994,
crc/c/24, Bilaga V, s. 63.)

I slutet av den allmänna diskussionen drog kommittén några preliminära slutsatser:
»Enligt traditionen har barnet setts som en beroende, osynlig och passiv familjemedlem. Det är
först nyligen som vuxna har ’sett’ barnet, och
dessutom växer rörelsen i riktning mot att ge barnet utrymme att höras och respekteras. Dialog,
förhandling och delaktighet har hamnat i förgrunden som vanliga aktiviteter för barn.«
»Familjen blir i sin tur det idealiska ramverket
för det första steget för alla de enskilda medlemmarnas demokratiska erfarenheter, bl.a. barnens.
Är detta bara en dröm eller går det att också se det
som en bestämd och utmanande uppgift?«
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Kommittén slog fast att konventionen ger
»… de lämpligaste ramarna för att fundera över
och säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna som alla familjemedlemmar har som
individer. Barns rättigheter kommer att vinna
självständighet, men de får en särskild mening när
de erkänns, respekteras och främjas tillsammans
med föräldrarnas och andra familjemedlemmars
rättigheter. Och detta är enda sättet att främja statusen och respekten för familjen som sådan.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den sjunde
sessionen, september/oktober 1994, crc/c/34,
punkt 183 f.)

Av artikel 5 framgår tydligt att föräldrarnas ledning
och råd måste vara »lämpliga«, stämma överens
med »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga« och med konventionen i övrigt. I artikel 18
betonas att barnets bästa skall komma i främsta
rummet för föräldrarna. Alltså är kommittén tydlig
på den punkten att när man läser artikel 5 tillsammans med artikel 19 får föräldrarnas »ledning«
inte ske i form av våldsam eller förödmjukande
fostran, eftersom barnet måste skyddas från »alla
former av fysiskt eller psykiskt våld« när det är i
föräldrarnas eller någon annan persons vård. Kommittén upprepar detta i den allmänna kommentaren nr 8, »Barnets rätt till skydd mot aga och andra
grymma eller förnedrande former av bestraffning«
(bl.a. artikel 19, 28 [2] och 37) (crc/c/gc/8). (Se
artikel 19.)

Artikel 5

Artikel 5 i Sverige
Barns vårdnadshavare
Ett barn står under vårdnad av bägge föräldrarna
eller en av dem, om inte rätten i stället har anförtrott
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Är föräldrarna gifta då barnet föds blir
båda med automatik vårdnadshavare. Om gifta föräldrar separerar fortsätter den gemensamma vårdnaden, om den inte upplöses enligt särskilda
bestämmelser som anges i föräldrabalken. Om en
kvinna är ogift då barnet föds blir hon ensam
vårdnadshavare. Det vanliga förfarandet, om föräldrarna i den situationen vill ha gemensam vårdnad,
är att de anmäler detta till socialnämnden samtidigt
som faderskapet bekräftas. Föräldrarna kan också i
ett senare skede begära gemensam vårdnad.
Under vissa förhållanden kan vårdnaden ﬂyttas
över från båda föräldrarna till antingen en av dem
eller till en eller två särskilt utsedda vårdnadshavare.
Så kan vara fallet om båda eller någon av föräldrarna
brister i omsorgen om barnet eller om barnet stadigvarande vårdats och fostrats i t.ex. ett familjehem.
Att vara vårdnadshavare innebär, enligt föräldrabalken, bl.a. att ge barnet omvårdnad, trygghet, en
god fostran, tillfredsställande försörjning och utbild-

ning. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med stigande ålder och utveckling
skall vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till vad
barnet själv har för synpunkter och önskemål. Vårdnaden består normalt till barnet fyller 18 år.
Den svenska utvecklingen har alltmer gått mot
att föräldrarna även om de inte lever ihop skall ha
gemensam vårdnad om barnet. Barnets bästa skall,
enligt föräldrabalken, vara avgörande för alla beslut
om vårdnad, boende och umgänge. Se vidare under
artikel 18.

Barns förmyndare
En förmyndare skall, enligt föräldrabalken, förvalta en omyndig persons tillgångar och företräda
denne i angelägenheter som rör tillgångarna.
Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmyndarskap. Föräldrar som är vårdnadshavare är
normalt också förmyndare för sitt barn. Om en förälder har ensam vårdnad om sitt barn är han eller
hon också som regel ensam förmyndare. Förmyndarskapet består till dess att barnet fyller 18 år.
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Checklista för artikel 5
n Finns föräldrautbildningar om barns utveckling, behov och rättigheter samt föräldrarollen?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 5 bör inte läsas separat. Den breda deﬁnitionen av begreppet familj är relevant vid
tolkningen av andra artiklar. Artikeln bekräftar att barn är aktiva medborgare som har rättigheter, och som genomgår en fortlöpande utveckling av sin förmåga och att detta är relevant vid tolkningen av alla andra rättigheter, särskilt barnets medborgerliga och politiska
rättigheter.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 1
artikel 18
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deﬁnition av barn
föräldrarnas gemensamma ansvar

Artikel 6

Barnets rätt till liv,
överlevnad och utveckling
TEXTEN I ARTIKEL 6

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt
till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa
barnets överlevnad och utveckling.

Sammanfattning
Artikel 6 är en av de artiklar som FN:s barnrättskommitté har angett som en grundläggande princip. I den garanteras barnet den grundläggande rätt
till livet som hävdas som en universell och principiell mänsklig rättighet i andra instrument, samt rätt
till överlevnad och utveckling till det yttersta av
konventionsstaternas förmåga.
Begreppet »överlevnad och utveckling« till det
yttersta av konventionsstaternas förmåga är avgörande för genomförandet av hela konventionen.
Kommittén för barnets rättigheter ser utveckling
som ett holistiskt begrepp, och många artiklar i
konventionen hänvisar till utveckling som ett speciﬁkt mål. I andra artiklar betonas föräldrarnas och
familjens nyckelroll i barnets utveckling och samhällets skyldighet att ge föräldrarna stöd i denna
roll. Skydd mot våld och utnyttjande är också
väsentligt för bästa möjliga överlevnad och utveckling. Liksom vad gäller de andra grundläggande
principerna (artikel 2, 3 och 12), har FN:s barnrättskommitté rekommenderat att artikel 6 skall
återspeglas i nationell lagstiftning.

Barnets inneboende rätt till livet
Rätten till livet upprätthålls som en allmän mänsklig rättighet i artikel 3 i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna: »Var och en har
rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.« I artikel
6 i Internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter hävdas samma princip: »Varje

människa har en inneboende rätt till livet. Denna
rätt skall skyddas genom lag. Ingen skall godtyckligt berövas sitt liv« (punkt 1). Kommittén för
mänskliga rättigheter noterar i en allmän kommentar från 1982 att rätten till liv alltför ofta har tolkats
snävt:
»Uttrycket ’inneboende rätt till livet’ kan egentligen inte förstås restriktivt, och skyddet av rättigheten kräver att stater vidtar positiva åtgärder. I
detta sammanhang anser kommittén att det skulle
vara önskvärt att konventionsstaterna vidtar alla
tänkbara åtgärder för att minska barnadödligheten och öka medellivslängden, särskilt genom
åtgärder för att eliminera undernäring och epidemier.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 5, s. 167.)

I artikel 24 i barnkonventionen behandlas barnets
rätt till hälso- och sjukvård, där det särskilt krävs
»lämpliga åtgärder för att … minska spädbarnsoch barnadödligheten« (artikel 24 [2] [a]). Kommittén har lovordat de stater som har lyckats sänka
dödssiffrorna, men den har uttryckt oro i de fall
siffrorna har ökat och i sådana situationer där siffrorna varierar på ett sätt som tyder på diskriminering (för ytterligare diskussion, se artikel 24).
I den allmänna kommentaren »Genomförandet
av barns rättigheter under deras tidiga utveckling«
belyser kommittén dessa frågor:
»Artikel 6 hänvisar till barnets inneboende rätt
till livet och till konventionsstaternas skyldighet
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att säkerställa barnets överlevnad och utveckling
till det yttersta av sin förmåga. Konventionsstaterna uppmanas att vidta alla tänkbara åtgärder för
att förbättra den perinatala vården för mammor
och spädbarn, minska dödlighetstalen för såväl
spädbarn som äldre barn och skapa goda förhållanden för alla små barn under denna kritiska
period i livet. Undernäring och sjukdomar som
kan förebyggas är fortfarande betydande hinder
mot att förverkliga de små barnens rättigheter. Att
säkerställa överlevnad och fysisk hälsa har prioritet, men konventionsstaterna påminns om att
artikel 6 omfattar alla aspekter på utveckling och
att ett litet barns fysiska hälsa och psykologiska
välbeﬁnnande på många sätt är beroende av
varandra. De kan båda vara i riskzonen vid dåliga
levnadsförhållanden, vanvård, okänslig eller ovettig behandling och om barnet har begränsade
möjligheter att utvecklas. Små barn som växer upp
under särskilt svåra omständigheter kräver speciell
uppmärksamhet. Kommittén vill påminna konventionsstaterna (och andra berörda) om att rätten till överlevnad och utveckling kan genomföras
endast med ett holistiskt förhållningssätt. Det sker
genom att alla de andra bestämmelserna i konventionen tillämpas, bl.a. rätten till hälsa, lämplig
kosthållning, social trygghet, rimlig levnadsstandard, hälsosam och trygg miljö, utbildning och lek
(artikel 24–29 och 31), och genom respekt för föräldrarnas ansvar och bestämmelserna om bistånd
och tjänster av god kvalitet (artiklarna 5 och 18).
Från tidig ålder bör barnen själva få ta del i aktiviteter som främjar god kosthållning och en hälsosam livsstil som förebygger sjukdom.«
(crc/c/gc/7, punkt 10.)

Det särskilda hot mot barnens rätt till liv och
utveckling som hiv/aids utgör behandlas i kommitténs allmänna kommentar om »Hiv/aids och barns
rättigheter«.
»Barn har rätt att inte godtyckligt berövas livet,
och att få nytta av ekonomisk och social politik
som gör att de kan överleva och nå vuxenlivet
samt utvecklas i ordets vidaste bemärkelse. Staternas skyldighet att förverkliga rätten till liv, överlevnad och utveckling lyfter också fram behovet
att noga uppmärksamma såväl barns sexualitet
som uppträdande och livsstil, även om dessa inte
stämmer överens med det som samhället anser
vara acceptabelt under rådande kulturella normer
för en viss åldersgrupp. I detta avseende blir ofta
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ﬂickor föremål för skadliga traditionella sedvänjor,
såsom tidiga och/eller påtvingade äktenskap,
något som kränker deras rättigheter och gör att de
blir mer utsatta för hiv-infektion. Sådana sedvänjor gör dessutom ofta att de får avbryta sin utbildning och får bristande information. Effektiva,
förebyggande handlingsplaner är endast de som
erkänner den verklighet som ungdomar lever i och
tar upp sexualiteten genom att säkerställa lika tillgång till riktig information, livsfrågor och förebyggande åtgärder.« (crc/gc/2003/3, punkt 11.)

Barnets rätt till livet: abort och dödshjälp
Som tidigare sagts (under artikel 1) lämnar konventionen medvetet tidpunkten för barndomens
början öppen, dvs. huruvida den skall infalla vid
befruktningen, födelsen eller vid någon tidpunkt
där emellan. Sålunda överlämnar konventionen till
de enskilda staterna att själva besluta om de rättigheter och intressen som rör frågor som abort och
familjeplanering och som står i konﬂikt med
varandra. Kommittén har i sina kommentarer vänt
sig mot höga abortsiffror och mot abort som en
familjeplaneringsmetod, och den har uppmuntrat
åtgärder för att minska abortfrekvensen. Den har
också uttryckt oro över »hemliga« aborter och de
negativa effekterna av tonårsgraviditeter (se även
artikel 1). Den har, utifrån perspektivet att barnets
bästa skall råda, ifrågasatt att aborter är illegala till
och med vid våldtäkt eller incest.
Kommittén för avskaffande av diskriminering
mot kvinnor konstaterar i en allmän rekommendation om kvinnor och hälsa: »… När så är möjligt
bör lagstiftning som kriminaliserar abort ändras, så
att straff inte utdöms för kvinnor som genomgår
abort.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 31[c], s. 336.)
Kommittén har ännu inte fullt ut tagit sig an de
etiska tvistefrågor som uppstår när det gäller rätten
till livet. De kan exempelvis gälla ansvaret att upprätthålla livet hos barn som är svårt funktionshindrade vid födelsen eller föds mycket för tidigt. Kommittén har uttryckt oro över en lag om dödshjälp
och hjälp till självmord när det gäller barn, och över
uppgifter om att medicinsk personal har avbrutit
nyfödda barns liv när barnen haft allvarliga missbildningar. Den har då även hänvisat till detaljerade kommentarer kring samma fråga från Kommittén för mänskliga rättigheter (Nederländerna och
Aruba, crc/c/15/Add.227, punkt 33–34).
I FN:s konvention om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning åläggs konventionsstaterna att
vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra
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personer med funktionshinder rätt till liv (artikel
10). Staterna måste också förhindra diskriminering
på grund av funktionshinder när det gäller tillgång
till hälso- och sjukvård, mat och dryck (artikel
25[f]).
I anslutning till principen om icke-diskriminering och rätten till livet har några stater infört lagar
om abort som tillåter att man avbryter en graviditet i ett senare skede, ibland ända fram till graviditetens slut, när tester har visat att fostret har en försvagning som kommer att innebära funktionshinder. Efter hand som den medicinska tekniken gör
framsteg kan problemen kring rättigheter bli mer
komplexa, och det kan komma upp ﬂer frågor om
etiska dilemman och tänkbara konﬂikter mellan
barnets och moderns rättigheter. I de rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen »Rättigheter för barn med funktionshinder«
1997 uppmanar kommittén staterna att
» … se över och ändra de lagar som gäller barn
med funktionshinder och som inte stämmer överens med principerna och bestämmelserna i konventionen, t.ex. lagstiftning (i) som förvägrar barn
med funktionshinder samma rätt till livet, till
överlevnad och utveckling (inklusive – i de stater
som tillåter abort – diskriminerande lagar som
drabbar barn med funktionshinder och olika tillgång till hälso- och sjukvård på grund av diskriminering) …« (FN:s barnrättskommitté, Rapport
från den sextonde sessionen, september/oktober
1997, crc/c/69, s. 51 f.)

I den allmänna kommentaren »Rättigheter för
barn med funktionshinder« säger kommittén:
»Den inneboende rätten till liv, överlevnad och
utveckling är en rättighet som motiverar att barn
med funktionshinder får särskild uppmärksamhet.
I många länder världen över utsätts barn med
funktionshinder för en rad olika sedvänjor som
helt eller delvis äventyrar denna rättighet. Dessa
barn löper större risk att utsättas för barnamord,
och dessutom anses ett barn med någon form av
funktionshinder i vissa kulturer vara ett dåligt
omen som kan ’vanära familjens stamträd’. Därför
utses en speciell person i den lokala gemenskapen
till att systematiskt döda barn med funktionshinder. Förövarna av dessa brott går ofta helt straffria
eller får lindrigare straff. Konventionsstaterna
uppmanas att vidta de åtgärder som krävs för att
få slut på dessa sedvänjor, bl.a. öka allmänhetens

medvetenhet, stifta lämpliga lagar och upprätthålla den lag som säkerställer lämpliga straff för alla
dem som direkt eller indirekt kränker rätten till
liv, överlevnad och utveckling för barn med funktionshinder.« (crc/c/gc/9, punkt 31; se även
artikel 23.)

Barnamord
I samhällen där pojkar värderas högre än ﬂickor
ekonomiskt och socialt, visar ojämna befolkningssiffror för könsfördelning att barnamord fortfarande kan vara vanligt förekommande. Det handlingsprogram som antogs vid FN:s fjärde världskonferens om kvinnor säger:
»… i många länder visar de mätningar som gjorts
att ﬂickor diskrimineras från livets första stadier,
under barndomen och in i vuxenlivet. I vissa delar
av världen är antalet män fem procent högre än
antalet kvinnor.«

Som orsak till avvikelsen har uppgivits att man
föredrar söner, vilket innebär att det sker ett val av
kön före födelsen, och att ﬂickor utsätts för barnamord. I handlingsprogrammet föreslås att man
undanröjer
»alla former av diskriminering mot ﬂickor och de
grundläggande orsakerna till att pojkar föredras,
vilka resulterar i skadliga och oetiska sedvänjor
såsom urval av kön före födelsen och barnamord
på ﬂickor. Detta förvärras ofta genom det ökande
bruket av tekniker för att avgöra fostrets kön vilket i sin tur orsakar att foster av kvinnligt kön
aborteras … Stifta och med kraft tillämpa lagar
som skyddar ﬂickor mot alla former av våld, även
barnamord på ﬂickor och urval av kön före födelsen …« (Fjärde världskonferensen om kvinnor,
Peking, Kina, september 1995, Handlingsplan,
punkt 259, 277[c] och 283[d].)

Kommittén har väckt frågorna om val av kön före
födelsen och barnamord på ﬂickor efter att de har
granskat ﬂera rapporter i följd från Kina, Indien
och några andra stater.
I många juridiska system förekommer barnadråp som ett uttryckligen deﬁnierat brott med en
mer begränsad straffskala än den som gäller för
mord. Avsikten är att ge ett särskilt skydd för mödrar som lider av ett psykiskt trauma till följd av förlossningen. Men genom att ett särskilt och lindri-
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gare brott anges, kan sådana lagar synas diskriminera barn som blir offer för mord.

Tidigt äktenskap
En låg äktenskapsålder, särskilt för ﬂickor, väcker
inte bara frågan om diskriminering enligt artikel 2,
utan hotar också rätten till liv, överlevnad och
utveckling enligt artikel 6 för såväl den unga presumtiva modern som det eventuella barnet. Detta
har kommittén ofta också meddelat olika stater (se
artikel 1 och 2).

och garantin för att skydda rätten till livet«.
(hri/gen/1/Rev.8, punkt 2, s. 166.)
I en annan allmän kommentar från 1984 betonar kommittén att konstruktion, testning, tillverkning, innehav och spridning av kärnvapen utgör ett
av de största hoten mot rätten till livet för hela
mänskligheten av i dag. Produktion, testning, innehav, spridning och användning av kärnvapen borde
förbjudas och anses som brott mot mänskligheten.
(hri/gen/1/Rev. 8, s. 178.)

Andra former av livshotande våld mot barn
Dödsstraff
I artikel 37(a) i barnkonventionen förbjuds dödsstraff för »brott som begåtts av personer under 18
års ålder«. Även artikel 6 hävdar detta genom att
erkänna alla barns rätt till liv och överlevnad. FN:s
barnrättskommitté har väckt frågan inför ett antal
konventionsstater och betonat att det inte är tillräckligt att dödsstraffet inte tillämpas för barn.
Konventionens förbud vad gäller barn måste fastställas i lagstiftningen (se artikel 37).
I artikel 6 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter sägs: »Dödsdom
skall ej avkunnas för brott begångna av personer
under 18 års ålder och skall ej verkställas mot
havande kvinnor« (punkt 5). Det andra fakultativa
protokollet till konventionen, som antogs av FN:s
generalförsamling 1989, har som syfte att dödsstraffet skall avskaffas. Enligt dess artikel 1 får ingen inom jurisdiktionen för en stat som är part i protokollet avrättas.

Väpnad konﬂikt
I artikel 38 i barnkonventionen krävs särskilda
vård- och skyddsåtgärder för barn som drabbas av
väpnad konﬂikt (se även Fakultativt protokoll angående barns inblandning i väpnad konﬂikt). Väpnad konﬂikt utgör för många barn ett hot mot rätten till
livet, och kommittén har ofta hänvisat till detta
hot. I sammanhanget har kommittén uttryckt oro
över rekrytering av barn till väpnade styrkor, och
den har även lyft frågan om det hot mot överlevnad
och utveckling som landminor utgör.
Kommittén för mänskliga rättigheter noterar i
en allmän kommentar från 1982 att: »Den rätt till
livet som är formulerad i artikel 6 i konventionen
… är den högsta rättigheten i vilken inga inskränkningar är tillåtna, inte ens i nödläge.« Kommittén
fortsätter med att betona att om faran för krig
avvärjs och om den internationella freden stärks, då
skulle detta »utgöra den viktigaste förutsättningen
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Den skyldighet att skydda barns liv samt främja överlevnad och maximal utveckling som ﬁnns i artikel 6 i
barnkonventionen behandlas mer utförligt i många
andra artiklar (artikel 19: skydd mot alla former av
våld; artikel 37: skydd mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;
artikel 38: skydd för barn som är inblandade i väpnad
konﬂikt och Fakultativt protokoll angående barns
inblandning i väpnad konﬂikt, med ﬂera). FN:s barnrättskommitté har hävdat rätten till livet, liksom
andra bestämmelser, när den har uttryckt oro för våld
mot barn som utövas av säkerhetsstyrkor, polis och
andra. Kommittén har poängterat att barn som bor
och/eller arbetar på gatan löper särskilt stor risk att
utsättas för våld (se artikel 20).
Det faktum att ensamkommande och separerade
barn är särskilt utsatta lyfts fram av kommittén i en
allmän kommentar från 2005:
»Separerade och ensamkommande barn är utsatta
för olika risker som påverkar deras liv, överlevnad
och utveckling. Det kan gälla handel med barn i
syfte att utnyttja barnen sexuellt eller på annat
sätt, eller inblandning i kriminalitet som kan leda
till att barnet skadas, eller i extrema fall, till
döden. Därför kräver artikel 6 att konventionsstaterna iakttar vaksamhet när det gäller detta, särskilt när det kan vara fråga om organiserad kriminalitet …« (crc/gc/2005/6, punkt 23–24.)

Att barn »försvinner« har orsakat oro i ett antal
länder. En ny konvention om skydd för alla människor mot påtvingat försvinnande antogs av FN:s
generalförsamling i december 2006 (se vidare
under artikel 8).
»Hedersrelaterade« mord. FN:s barnrättskommitté
har uttryckt allvarlig oro över »hedersrelaterade«
mord och andra ödesdigra sedvänjor som hotar
barns liv, överlevnad och maximala utveckling (se

Artikel 6

även artikel 24). I den allmänna kommentaren
»Ungdomars hälsa och utveckling« säger den:
»Mot bakgrund av artiklarna 3, 6, 12, 19 och 24(3)
i konventionen bör staterna vidta alla tänkbara
effektiva åtgärder för att undanröja alla handlingar och all verksamhet som hotar unga människors
rätt till livet, bl.a. hedersrelaterade mord. Kommittén uppmanar konventionsstaterna att utveckla och genomföra informationskampanjer, utbildningsprogram och lagstiftning som syftar till att
förändra den rådande inställningen och inrikta sig
på könsroller och stereotyper som bidrar till ödesdigra traditionella sedvänjor …«
(crc/gc/2003/4, punkt 24.)

Självmord. När FN:s barnrättskommitté har granskat konventionsstaternas rapporter har den oroats
av de höga, och i vissa fall ökande, självmordssiffrorna i några länder. I ﬂera fall har kommittén föreslagit studier av orsakerna till detta och av effektiva
förebyggande metoder. I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005) ﬁnns en särskild begäran
om uppdelade data över barn som avlidit på grund
av självmord.
Trafikolyckor. En annan vanlig dödsorsak, särskilt
bland barn, som kan förebyggas och som kommittén har tagit upp med olika stater, är traﬁkolyckor.

Utredning och registrering av dödsfall
I de ursprungliga Riktlinjerna för periodiska rapporter
påpekar FN:s barnrättskommitté hur viktigt det är
med fullgod utredning, anmälan och registrering
av alla dödsfall hos barn, liksom av orsakerna till
dödsfallen. Om det i lagstiftningen ﬁnns en fastställd skyldighet och ett förfarande för att utreda
alla dödsfall som drabbar barn, minskas risken för
att de verkliga dödsorsakerna mörkläggs. Det har
också konstaterats att självmord på grund av religiös och social inställning tenderar att underrapporteras i många stater. I de stater där det ﬁnns systematiska förfaranden för att utreda dödsfall hos
barn, har det konstaterats många ﬂer dödsfall på
grund av våld eller vanvård. En fullgod utredning
ger också information om hur förebyggande strategier skall se ut. Kommittén har anmodat staterna
att lagstifta om utredningar av dödsfall hos barn.
I FN:s regler för skydd av frihetsberövade minderåriga betonas vikten av en oberoende utredning
av dödsorsaken för alla frihetsberövade minderåriga (regel 57).

Artikel 9(4) i barnkonventionen ger både föräldrar och barn rätt att få information om den andres
död, om den har skett på grund av »åtgärder som
en konventionsstat tagit initiativet till«, såvida
inte överlämnandet av upplysningarna skulle vara
skadliga för barnet (se artikel 9).

»… till det yttersta av
sin förmåga säkerställa barnets
överlevnad och utveckling«
I artikel 6, punkt 2 går barnkonventionen längre än
när det gäller den grundläggande rätten till liv, och
säger att konventionsstaten skall främja överlevnad
och utveckling »till det yttersta av sin förmåga«.
Begreppet »utveckling« handlar inte enbart om
att förbereda barnet för vuxenlivet. Det handlar om
att erbjuda bästa möjliga förhållanden för barndomen, för barnets liv just nu.
FN:s barnrättskommitté har betonat att den
betraktar barnets utveckling som ett holistiskt
begrepp, som omfattar hela konventionen. Många
av konventionens skyldigheter, särskilt de som är
relaterade till hälsa, rimlig levnadsstandard,
utbildning samt fritid och lek (artikel 24, 27–29
och 31) har betydelse för att säkerställa barnets
maximala utveckling, och i enskilda artiklar
behandlas begreppet »utveckling« mer utförligt.
De bestämmelser i konventionen som skyddar barnet från våld och utnyttjande (särskilt artikel 19
och 32–39) är lika väsentliga för överlevnad och
maximal utveckling som bestämmelserna om samhällets tjänster. I konventionens inledning hävdas
att familjen är »den naturliga miljön för alla dess
medlemmars och särskilt för barnens utveckling
och välfärd«. Där erkänns också att barnet »för att
kunna uppnå en fullständig och harmonisk
utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en
familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och
förståelse«. I artikel 5 krävs respekt för »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga« – ett
nyckelbegrepp för generell utveckling. I artikel 18
erkänns att föräldrar eller vårdnadshavare har
»huvudansvaret« för barnets uppfostran och
utveckling, samt att konventionsstaterna skall ge
lämpligt bistånd till detta. Enligt artikel 20 skall
dessutom särskilt skydd ges till det barn som berövats sin familjemiljö. I artikel 25 krävs regelbunden
översyn för alla barn som omhändertagits för
omvårdnad, skydd eller behandling – en viktig
garanti för att de skall ha möjlighet till maximal
utveckling. Och när det gäller barn med funktions-
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hinder krävs i artikel 23 att bistånd skall lämnas
»på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga
integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga
utveckling«.
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Kommittén förväntar sig att genomförandet av
alla de andra artiklarna sker med avsikten att barn
skall uppnå överlevnad och maximal utveckling –
ett begrepp som uppenbarligen är väsentligt för
barnets bästa.

Artikel 6

Artikel 6 i Sverige
Artikel 6 hör liksom artiklarna 2, 3 och 12 till de
grundläggande principer vars innebörd återﬁnns i
andra av konventionens bestämmelser. Barnkommittén konstaterade i sitt betänkande sou 1997:
116, Barnets bästa i främsta rummet, att man kan förledas att tro att artikel 6 framför allt tar sikte på
utvecklingsländerna men att den i praktiken är
relevant för alla länder, oavsett utvecklingsstandard. I tolkningen och förverkligandet av andra
artiklar – t.ex. rätten till utbildning, hälso- och
sjukvård och kultur och fritid – skall barnets rätt till
liv och utveckling vara vägledande och i alla beslut
som rör barn skall frågan ställas: Gynnar beslutet
barnets utveckling eller hindras barnet i sin utveckling? Artikelns punkt 2 är nydanande i den meningen att barnkonventionen tydligt markerar att det
inte enbart handlar om rätten att skyddas från att
bli dödad utan om en rätt att få leva och utvecklas.
Med utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på ett sådant
sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv i ett
fritt samhälle. Konventionen kräver aktiva åtgärder
som förhindrar att barn förolyckas eller drabbas av
sjukdomar. Staten skall säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga.
Detta är således en av de artiklar i konventionen
som i praktiken ställer högre krav på rika än på fattiga länder (sou 1997:116, s. 165 ff.).

Socialtjänstens ansvar för barns utveckling
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall socialnämnden bl.a. verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära
samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social
utveckling hos barn och ungdomar, med särskild
uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och
ungdomar som har visat tecken på en ogynnsam
utveckling och i nära samarbete med hemmen sörja
för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.
En grundläggande teori inom den sociala barnoch ungdomsvården är utvecklingsekologin, som
utvecklades av den amerikanske psykologen Urie
Bronfenbrenner. Enligt det utvecklingsekologiska
synsättet sker barns och ungas utveckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. I centrum ﬁnns barnet i sin omedelbara närmiljö (mikronivån). Allteftersom barnet växer upp kommer det
successivt att ingå i ﬂera närmiljöer – förskola, skola,

grannskap och kamratgrupp. Mellan dessa miljöer
pågår ett samspel och relationerna mellan dem bildar i sig ett system (mesonivån). Det är viktigt för
barnets utveckling att föräldrar, förskola, skola, socialtjänsten med ﬂera kan samverka på ett positivt
sätt. Den utvecklingsekologiska teorin behöver
kompletteras med teorier om anknytning, om identitetsutveckling i olika livsfaser, risk- och skyddsfaktorer, sårbarhet och motståndskraft (utvecklingspsykopatologi). Att utreda och följa upp insatser förutsätter både kunskaper om barns utveckling i allmänhet och en förståelse för att utvecklingsförloppet hos barn kan variera. Se vidare Socialstyrelsens
handbok Barn och unga i Socialtjänsten – Utreda, planera och följa upp beslutade insatser, s. 21.

Statens räddningsverks arbete för barnsäkerhet
I förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk anges att en av verkets uppgifter är att samordna arbetet för barns och ungas
säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall som
leder till personskador. Räddningsverket har detta
uppdrag sedan 2005.
Alla sektorsmyndigheter har sina respektive
ansvarsområden. Alla myndigheter som arbetar
med säkerhet för barn och ungdomar ska dessutom
aktivt medverka till att arbetet får brett genomslag
även på lokal nivå.
I enlighet med ovan nämnda instruktion har
Räddningsverket år 2006 bildat ett Råd för barnsäkerhet i vilket 14 olika myndigheter, organisationer och förbund ingår.
Rådets uppgift är att utifrån rådande skadebild
utgöra en plattform för en gemensam inriktning
och uppföljning av barnsäkerhetsarbetet. Dessutom sker utbyte av information och idéer. Rådet
skall även kunna identiﬁera kunskapsluckor och
områden där oklara ansvarsförhållanden föreligger. Rådet har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift
är att ta fram ett inriktningsdokument som i sin tur
skall utgöra grunden för en kommande myndighetsgemensam nationell plan för barnsäkerhetsarbetet. Denna plan beräknas vara färdig under 2008.

Självmord bland barn
Barnkommittén konstaterade i sitt huvudbetänkande att om den första svenska rapporten till FN:s
barnrättskommitté hade innehållit uppgifter om
antalet barn och ungdomar som begått självmord,
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hade sannolikt Sverige kritiserats för att antalet
barn som begår självmord var anmärkningsvärt
högt, eftersom svenska uppgifter över antalet självmord bland barn inte skilde sig mycket från andra
länder som fått kritik av kommittén på denna
punkt (sou 1997:116, s. 170).
Inte heller Sveriges andra rapport innehöll uppgifter om självmord bland barn. Det gjorde däremot den tredje rapporten, år 2002. I denna rapport angavs att »tillsammans med gruppen yngre
vuxna utgör ungdomar de kategorier som främst är
drabbade av självmord sett till befolkningen som
helhet«. Olika åtgärder för självmordsprevention
beskrevs. I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte kommittén därför oro över det ökade antalet fall av självmord och rekommenderade att nödvändiga åtgärder för att förebygga självmord skulle
vidtas.
Regeringen gav i juli 2005 Socialstyrelsen och
Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram förslag på
strategier och åtgärder till ett nationellt program för
självmordsprevention. I uppdraget betonas situationen för unga människor. Bakgrunden till uppdraget är att den tidigare minskningen av antalet
självmord tycks ha stannat upp och att självmord
bland unga kan ha ökat. I december 2006 presenterades ett ﬂertal förslag i skrivelsen Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade
och individinriktade strategier och åtgärdsförslag. Förslagen har remissbehandlats under våren 2007.

Hänsyn till barns psykosociala
utveckling i utlänningsärenden
Enligt den tidigare gällande utlänningslagen (som
upphörde att gälla den 30 mars 2006) kunde regeringen fatta beslut i ärenden som var av särskild
vikt för ledningen av utlänningslagens tillämpning,
alltså om det rörde sig om vägledande beslut. Sedan
den 31 mars 2006 har regeringen inte längre något
mandat att fatta vägledande beslut. Sedan detta
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datum är det Migrationsöverdomstolen (som utgörs av Kammarrätten i Stockholm) som är praxisbildande instans (se vidare prop. 2004/05:170, Ny
instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden).
I juli 2005 fattade regeringen beslut i ett ärende
som rörde ett barn med uppgivenhetssymtom.
Regeringen betonade i sitt beslut bl.a. följande.
»Enligt den s.k. portalbestämmelsen i … utlänningslagen om barnets bästa gäller att i fall som
rör ett barn, skall särskilt beaktas vad hänsynen
till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. I förarbetena till denna bestämmelse anfördes bl.a. att de humanitära skälen borde kunna vara av något mindre allvar och tyngd
för att uppehållstillstånd skulle kunna beviljas ett
barn på humanitär grund. … Vid bedömningen
av humanitära skäl i ärenden som rör barn måste
beaktas om ett återvändande skulle utgöra en risk
för barnets hälsa eller utveckling. Som en riktlinje
kan det generellt inte sägas vara till skada för ett
barn att följa med sina föräldrar till ett annat land,
i synnerhet inte när det är fråga om hemlandet.
Avgörande blir i vilken grad barnet kan antas få
bestående skada i sin psykosociala utveckling av
att ﬂytta tillbaka till hemlandet. Vid denna
bedömning bör sådana faktorer som barnets psykiska hälsotillstånd, i vilken grad återvändandet i
sig skulle skada barnets utveckling, upplevelser i
hemlandet och vistelsetiden i Sverige beaktas. »
(Regeringsbeslut 2005-07-07.)

Sedan regeringens beslut har, den 31 mars 2006, en
ny instans- och processordning trätt i kraft för
utlänningsärenden (prop. 2004/05:170). I den nya
instans- och processordningen har regeringen inte
något mandat att fatta vägledande beslut. Den praxisbildande instansen är nu Migrationsöverdomstolen, som utgörs av Kammarrätten i Stockholm.

Artikel 6

Exempel på tillämpning av artikel 6
Simutbildning
Svenska Livräddningssällskapet prioriterar barn från 2 års ålder. Barn ges kunskap i vattenvana, vattensäkerhet, simteknik och livräddning, anpassat efter sin ålder. Nya svenskar och barn med
ursprung i andra kulturer än den svenska får möjlighet att utan kostnad lära sig simma, förebygga
olyckor i samband med vatten, och om olyckor ändå sker kunna agera och larma i det som kallas Självskydd. Utbildningen i simkunnighet och vattensäkerhet är mycket uppskattad hos eleverna och
bidrar till ökad integration i samhället. Barnen kan leka och simma i hav, sjöar och bassänger, åka ut
med båt och vistas på stränder på ett säkert sätt, något som ger en ökad livskvalitet.
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Checklista för artikel 6
n Finns den grundläggande principen som uttrycks i artikel 6 med i relevant lagstiftning?
n Finns lämpliga metoder för att säkerställa att utredningar görs om orsaker till barns
dödsfall?
n Har lämpliga åtgärder vidtagits för att förebygga olyckor där barn är inblandade, bland
annat traﬁkolyckor?
n Har lämpliga åtgärder vidtagits för att förebygga hedersrelaterade brott?
n Har lämpliga åtgärder vidtagits för att förebygga självmord bland barn?
n Har lämpliga åtgärder vidtagits för att förebygga självskadebeteenden?
n Har lämpliga åtgärder vidtagits för att minska antalet graviditeter bland unga ﬂickor?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling – har av FN:s barnrättskommitté deﬁnierats som en grundläggande princip, och den är därmed relevant för genomförandet av hela konventionen.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De övriga grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 37(a) förbud mot dödsstraff
Följande artiklar hänger särskilt nära samman med barnets rätt till utveckling: 18, 24,
27–29 och 31.

90

Artikel 7

Födelseregistrering, namn,
medborgarskap samt rätten
att få vetskap om sina föräldrar
och att omvårdas av dem
TEXTEN I ARTIKEL 7

1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt
från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så
långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.
2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden
enligt tillämpliga internationella instrument på detta område, särskilt i
de fall då barnet annars skulle vara statslöst.
Sammanfattning
I artikel 7 föreskrivs födelseregistrering för barn,
barns rätt till ett namn och medborgarskap samt
rätten att få vetskap om sina föräldrar och omvårdas av dem.
Barnets rätt till registrering, namn och medborgarskap ﬁnns sedan tidigare upptagen i artikel
24(2) och (3) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Artikel 7 innehåller
också en ny rättighet för barn, nämligen den att få
vetskap om och att omvårdas av sina föräldrar, med
förbehållet »så långt det är möjligt«.
Artikel 7 bör läsas i anslutning till artikel 8 (att
behålla sin identitet, bl.a. medborgarskap, namn
och släktförhållanden), artikel 9 (åtskiljande från
föräldrar), artikel 10 (familjeåterförening) och artikel 20 (kontinuitet i uppfostran av barn som berövats sin familjemiljö).

Barnets rätt att »registreras
omedelbart efter födelsen«
En allmän registrering av alla födslar är enligt FN:s
barnrättskommitté viktig av ﬂera skäl:

 Registreringen representerar ett erkännande av
varje enskilt barns betydelse i samhället och
barnets ställning enligt lag. I de länder där barn
inte registreras är de sannolikt mindre synliga
och ibland lägre värderade medborgare. I stort
sett alla barn som inte registreras tillhör grupper som diskrimineras på andra sätt, som t.ex.
de som bor i avlägsna områden, barn till ﬂyktingar eller etniska minoriteter, eller utomäktenskapliga barn.
 Registreringen är ett viktigt moment i den
nationella planeringen för barn eftersom den
ger den demograﬁska grunden för att utveckla
effektiva strategier. Utan registrering är det
t.ex. osannolikt att länder kan ha riktig kunskap ens om siffror för barnadödlighet, ett
nyckeltal för att skapa strategier för barns överlevnad (se även betydelsen av registrering av
dödsfall hos barn, artikel 6). Även om kostnaderna för allmän registrering kan vara höga,
särskilt i länder där befolkningen är spridd i
bosättningar på landsbygden, är fördelarna
betydande, inte minst när det gäller effektiv
resursanvändning.
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 Registreringen är ett sätt att trygga barnens
andra rättigheter, som t.ex. att de kan identiﬁeras efter krig, att de inte överges eller förs bort,
eller att de kan få vetskap om sina föräldrar
(särskilt om de föds utom äktenskapet eller är
adopterade). Registreringen kan också skydda
dem genom att den utgör bevis för att de ännu
inte nått en viss lagstadgad åldersgräns, t.ex. för
att få arbeta eller rekryteras till armén, eller för
åtgärder inom det straffrättsliga systemet, och
den kan minska risken för handel med barn
eller barnamord. Mer problematiskt är att ett
antal länder kräver att en födelseattest visas
upp för att ett barn skall få rätt till samhällets
tjänster och förmåner. Det kan handla om vaccination, sjukvård och skolstart. Även om motivet är att öka registreringstalen har kommittén
klargjort att utebliven födelseattest inte skall
utgöra grund för att neka barn deras grundläggande rättigheter.

När och hur skall barn registreras?
Enligt konventionen skall barnet registreras »omedelbart efter födelsen«, vilket antyder en bestämd
tidsperiod som är dagar snarare än månader. Men
om barn av någon anledning inte registreras eller
om deras registrering försvinner, då skall de gottgöras av staten. »Allmän« innebär helt enkelt alla
barn som föds i landet, oavsett nationalitet.
Allmän registrering kräver att nationella lagar
föreskriver obligatorisk registrering för såväl föräldrar som berörda administrativa myndigheter.
Men kommittén har betonat att registreringen
skall vara kostnadsfri, åtminstone för fattiga föräldrar, och att eventuella böter för underlåtenhet att
registrera en födsel motverkar syftet.
Ett systematiskt förhållningssätt för att öka
registreringen rekommenderas av kommittén, bl.a.:
 att tillhandahålla mobila registreringsenheter,
eller placera registreringsenheter i skolor eller
på sjukvårdsinrättningar
 att driva kampanjer för att öka allmänhetens
medvetenhet
 att stärka samarbetet mellan registreringsmyndigheter och sjukvårdspersonal
 att sprida riktlinjer för registrering till tjänstemän på nationell och lokal nivå
 att säkerställa att oregistrerade barn inte straffas medan de väntar på att registreras på rätt
sätt.
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Vilka uppgifter skall registreras?
Även om konventionen inte speciﬁcerar vad som
måste registreras, medför andra rättigheter (till ett
namn och ett medborgarskap, till att få vetskap om
sina föräldrar, till familj och identitet) att registreringen minst bör innehålla:







barnets namn vid födelsen
barnets kön
barnets födelsedatum
platsen där barnet föddes
föräldrarnas namn och adress(er)
föräldrarnas medborgarskap.

Annan information – om t.ex. föräldrarnas yrken,
barnets syskon eller dess etnicitet, barnets längd
och vikt – kan också vara bra för att ta fram statistiska uppgifter, men då måste man vara försiktig så
att det inte leder till diskriminering. Med tanke på
att födelseregister som regel är offentliga handlingar måste dessutom barnets rätt till privatliv skyddas. T.ex. är det sannolikt att staten vill att båda föräldrarna registreras så att man senare kan kräva att
de försörjer sitt barn. Men i de fall då exempelvis
fadern har ett incestuöst förhållande med modern,
behöver denna information inte ﬁnnas med i de
uppgifter som är tillgängliga för allmänheten, även
om barnet har rätt att få vetskap om detta.

Barnets rätt »från födelsen till ett namn«
I artikeln föreskrivs speciﬁkt att rätten till ett namn
skall gälla »från födelsen«. Staterna bör därför
säkerställa att övergivna spädbarn och andra barn
alltid får ett namn, t.ex. under omständigheter som
när ﬂyktingar massförﬂyttas och många ensamkommande barn ﬁnns med. Alla eventuella tankar
på att använda nummer bör motarbetas.
I konventionen sägs inte att barn har rätt till en
viss typ av namn. Men i ganska många länder tillämpas inte bara registrering av namn, utan det ﬁnns
också föreskrifter om vilka namn som skall användas. Under vissa omständigheter kan lagar om namn
strida mot rätten till icke-diskriminering enligt artikel 2 eller mot minoriteters rätt att utöva sin egen
kultur enligt artikel 30 (t.ex. då minoritetsgrupper
har andra namngivningstraditioner som innebär att
föräldrarnas efternamn inte ingår i barnets namn).
I de fall då länder stiftar en generell lag om att
barnet måste, eller i vissa fall inte får, bära faderns
namn, kan detta strida mot barnets bästa och därmed innebära ett brott mot artikel 3.

Artikel 7

Bestämmelserna i artikel 5 (föräldrarnas ledning
och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga), artikel 12 (respekt för barnets åsikter) och
artikel 19 (skydd mot våld) bör också övervägas.
Rätten att från födelsen ha ett namn är oundvikligen en angelägenhet för de vuxna som har vårdnaden om barnet eller för samhället; ett spädbarn kan
inte delta i valet av sitt namn. Men det bör ﬁnnas
bestämmelser så att barn kan ansöka om namnändring hos behöriga myndigheter senare i livet. Ett
barns namn kan också ändras efter att någon av,
eller båda, föräldrarna har gift om sig eller efter
adoption. Under sådana omständigheter är även
barnens rätt till identitet inblandad (se artikel 8).
Även om föräldrarna är de som sannolikt avgör
barnets namn, måste detta göras med barnets bästa
för ögonen. T.ex. bör det i nationella lagar ﬁnnas
formuleringar som hindrar att ett barn registreras
under ett namn som senare kan göra att barnet förlöjligas.

Barnets rätt att »förvärva ett
medborgarskap«, med särskild
hänvisning till statens »åtaganden
enligt tillämpliga internationella
instrument … särskilt i de fall då
barnet annars skulle vara statslöst«
Några stater ger vissa grupper av barn en begränsad
form av medborgarskap, t.ex. barn till föräldrar som
själva inte har medborgarskap i landet. Detta verkar
vara en form av diskriminering som kommittén har
uttryckt oro över, inte minst eftersom »rätt att förvärva ett medborgarskap« innebär en rätt till alla de
förmåner som härrör från ett medborgarskap.
Frågan om barns medborgarskap är särskilt svår
mot bakgrund av att medborgarskap är känsligt för
alla nationer. Juridiska och religiösa förutsättningar
för hur medborgarskap uppnås skiljer sig åt, och
dessutom ﬁnns en ständigt ökande oro för att rikare
nationer skall utestänga, eller neka medborgarskap
för, fattiga människor från andra länder. Formuleringen av denna artikel samt artiklarna 9 (separation
från föräldrarna) och 10 (familjeåterförening) går
försiktigt fram mellan dessa farhågor och erkännandet att barn skall ha rätten till medborgarskap. Artikel 7(2) ger inga nya rättigheter: den lägger tonvikt
på redan gällande internationella överenskommelser med särskild hänsyn till barn som annars skulle
vara statslösa. Trots det har ett antal reservationer
mot eller tolkningar av artikel 7 gjorts för att ange
eller begränsa den möjliga omfattningen av artikeln.

Den hänvisning till internationella instrument
som ﬁnns i artikel 7(2) innefattar främst Konventionen om begränsning av statslöshet (1961). Den säger
att barn skall förvärva medborgarskap i den stat där
de föds, om de inte ges medborgarskap av någon
annan stat, eller, om de inte kan ansöka om denna
rättighet på ett riktigt sätt, skall de ha rätt till det
medborgarskap som en av föräldrarna har (under
vissa förutsättningar). Från början fanns det förslag
om att den första bestämmelsen skulle ingå i barnkonventionen, men svårigheter med några nationers lagar gjorde att detta inte kunde accepteras.
Artikel 7(2) utgör en kompromiss mellan de två
ståndpunkterna. Kommittén rekommenderar ofta
att länder ansluter sig till FN:s konvention om
begränsning av statslöshet.
Medborgarskap kan förvärvas antingen utifrån
föräldrarna (jus sanguinis) eller utifrån födelseort
(jus soli). Islamisk lag förordar att medborgarskap
förvärvas utifrån härkomst. Några länder förbjuder
dubbelt medborgarskap, vilket innebär att ett val av
medborgarskap för barnet måste göras. Några länder tillämpar system som bygger på både härkomst
och födelseort, vilket ibland leder till diskriminering. En annan praxis som kan vara diskriminerande är när barnet automatiskt förvärvar faderns medborgarskap och inte moderns, eller vice versa.
Orden »rätt att förvärva ett medborgarskap«
bör tolkas så att rätten gäller »från födelsen«, men
de måste i alla händelser betyda att statslösa barn
skall ha rätten att förvärva medborgarskap i det
land där de har bott under en angiven tidsperiod.
Detta är viktigt mot bakgrund av det ständigt
ökande antalet statslösa, ofta föräldralösa, barn
som får tillräckligt skydd från det land där de bor
under sin barndom, men som sedan upptäcker att
de faktiskt inte är medborgare i landet när de blir
myndiga.
Beslut om barnets medborgarskap fattas ofta av
föräldrarna i samband med födelsen. Äldre barn
bör dock för egen räkning kunna ansöka om att
byta medborgarskap.

»så långt det är möjligt, rätt
att få vetskap om sina föräldrar«
Betydelsen av ordet »förälder«
För några decennier sedan var det tämligen enkelt
att deﬁniera ordet »förälder«. Det fanns de »biologiska« föräldrarna som ibland kallades »naturliga«, och det kunde också ﬁnnas »psykologiska«
eller »vårdande« föräldrar, som t.ex. adoptiv- eller
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fosterföräldrar. Det var de som gav barnet den primära omvårdnaden under barnaåren. Men i dag
kan termen »biologisk« förälder ha en mer komplex betydelse. Om det t.ex. handlar om äggdonation kan den biologiska föräldern antingen vara
den genetiska föräldern (äggdonatorn), eller den
som bär fram och föder barnet.
Länder har lämnat in förklaringar och gjort
reservationer när det gäller denna rättighet, t.ex.
för att trygga anonymiteten för de naturliga föräldrarna vid adoptioner eller donatorerna vid konstgjord befruktning. Då har ofta barnets bästa åberopats som skäl, men kommittén har inte accepterat
dessa argument.
Ett rimligt antagande är att när det gäller barnets
rätt till vetskap om sina föräldrar, omfattar deﬁnitionen av »föräldrar« både de genetiska föräldrarna
(vilket är viktigt för barnet, inte minst av medicinska skäl) och föräldrarna vid födelsen. De senare är
den kvinna som bar fram och födde barnet och den
man som erkänt faderskap genom partnerskap med
modern vid tiden för födelsen (eller enligt den
sociala deﬁnitionen av fader i den aktuella kulturen,
eftersom sådana sociala deﬁnitioner är viktiga för
barn när det gäller deras identitet). Dessutom bör
en tredje kategori räknas in: barnets psykologiska
föräldrar. Det är de som tog hand om barnet under
betydelsefulla perioder som spädbarnstiden, och
som därför har stor betydelse för barnets identitet
och påverkas av dess rättigheter enligt artikel 8.

Betydelsen av »så långt det är möjligt«
Det är nödvändigt att skilja mellan olika situationer:
 När en förälder inte kan identiﬁeras (t.ex. när
modern inte vet vem fadern är eller när barnet
har övergivits). Lagstiftningen måste enligt
artikel 2 säkerställa att sådana barn inte diskrimineras.
 När mödrar vägrar identiﬁera fäder (bl.a. under
extrema omständigheter, t.ex. vid incest eller
våldtäkt). Även om det kan hävdas att mödrar
enligt lag skulle kunna avkrävas faderns namn,
kan det vara svårt att driva igenom detta, och
det kan uppstå konﬂikt mellan moderns och
barnets rättigheter. I många länder vägrar fäder
till barn som fötts utom äktenskapet att uppge
sin identitet. Kommittén erkänner att detta är
ett kulturellt problem men anser att samhället
bör spela en aktiv roll genom att hjälpa mödrarna att fastställa faderskap.
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 När en stat beslutar att en förälder inte skall
identiﬁeras. Det kan t.ex. vara när adoptionslagen begränsar barnets rätt och tillgång till
information om att det är adopterat, eller vilka
dess genetiska föräldrar är, eller när lagen kräver felaktiga uppgifter om faderskapet på födelseattesten på grund av att fadern inte är gift
med modern, eller vid anonym ägg- eller spermadonation för provrörsbefruktning.
Den tredje kategorin, av staten godkänd sekretess,
bryter i onödan mot barnens rätt att »så långt det
är möjligt« få vetskap om sina genetiska föräldrar.
Kommittén har konsekvent uttryckt oro över lagar
som hindrar barn från att få veta omständigheterna
kring sin födelse eller vilka deras biologiska föräldrar är. Den har tydligt rekommenderat att barn
måste ha lagstadgad rätt till denna information.
FN:s deklaration om sociala och legala principer
med avseende på barnens skydd och bästa, med särskild hänsyn till familjeplaceringar och nationell
samt internationell adoption säger:
»Behovet för ett fosterbarn eller adoptivbarn att
få vetskap om sin bakgrund bör erkännas av de
personer som ansvarar för barnets omvårdnad,
såvida inte detta strider mot barnets bästa.«
(Artikel 9.)

Artikel 7 hänvisar inte till »barnets bästa«, men
några delegater föreslog detta under arbetet med
att formulera konventionstexten. Orden »så långt
det är möjligt« verkar vara en betydligt striktare
och mer objektiv förutsättning än »barnets bästa«.
Formuleringen visar att barn är berättigade att få
veta vilka deras föräldrar är om det är möjligt, även
om det anses strida mot deras eget bästa. Men konventionens karaktär av helhet gör att ett barn som
deﬁnitivt skulle skadas av att få vetskap om sina
föräldrars identitet kan hindras från att få informationen. Denna tolkning stöds av att frasen »så
långt det är möjligt« täcker också barnets rätt att få
omvårdnad av sina föräldrar, och då måste även
barnets bästa övervägas. Det är tydligt att barns rätt
att få vetskap om sina föräldrar kan förvägras dem
endast när detta strider mot deras bästa och under
de mest extrema och otvetydiga omständigheter.
De bör dessutom ha möjlighet att få beslutet
omprövat vid en senare tidpunkt.
Ibland behövs sekretess för att skydda barnets
moder från extrema former av social fördömelse
såsom utfrysning, fysisk skada eller död. I sådana
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fall ﬁnns det konkurrerande rättigheter: barnets
rätt att få vetskap om sitt ursprung och moderns
rätt till sekretess och skydd. I artikel 30 i Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella
adoptioner (1993) (se artikel 21) försvaras moderns
rättigheter genom att den stat där barnet har sitt
ursprung är berättigad att vägra lämna ut uppgifter
om föräldrarnas identitet. De länder som hävdar
sekretess vid adoptioner för att skydda modern bör
i alla fall ha bestämmelser om hur informationen
kan lämnas till barnet, antingen med moderns tillstånd eller vid en tidpunkt då hon inte lider skada.
Kommittén har inte accepterat argument för att
aktivt uppge felaktig information i register över
adopterade barn.
Liknande argument gör att man inte heller bör
ange felaktiga uppgifter om faderskap i samband
med äktenskapsbrott. Några länder kräver att den
man som är gift med barnets moder också är den
som erkänner faderskap till de barn som föds inom
äktenskapet. I många fall innebär detta att modern
är delaktig, och det är sannolikt att detta snarare är
positivt än negativt för barnet. Men det är skillnad
mellan situationer då enskilda människor lämnar
felaktiga uppgifter om faderskap och då stater
tvingar fram ett sådant agerande. Under vissa
omständigheter kan båda föräldrarna önska att
barnet för sitt eget bästa får vetskap om vem som
verkligen är dess fader, men lagen kan hindra dem
från att ge den informationen.
När det gäller sekretess vid ägg- och spermadonation, är det två argument som oftast förs fram.
Det första är att det inte är för barnets bästa att få
vetskap om den konstgjorda befruktningen. Men
detta verkar inte så övertygande, särskilt inte nu
när det ﬁnns medicinska skäl att få vetskap om vem
den genetiske fadern är. Det andra argumentet är
att om donatorerna inte är säkra på att de får vara
anonyma, blir de avskräckta. Lagstiftning kan dock
skydda en donator mot försörjningsplikt för barnet, och erfarenhet från några länder visar att
många donatorer inte låter sig avskräckas. I alla
händelser bör lagar om konstgjord befruktning formuleras så att de skyddar barns rättigheter och välbeﬁnnande, inte så att de svarar mot de behov barnlösa par kan ha. Enligt FN:s barnrättskommitté
ﬁnns det en motsättning mellan konventionens
innehåll och donatorernas anonymitet.

»… så långt det är möjligt,
rätt att … bli omvårdat av dem«
Texten om denna rättighet måste läsas tillsammans
med tre andra artiklar: artikel 5, som vid sidan av
föräldrarna också erkänner »medlemmar av den
utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal
sedvänja«; artikel 9, som kräver att »ett barn inte
skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de
fall … ett sådant åtskiljande är nödvändigt för
barnets bästa« och artikel 18, som bekräftar principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för
barnets omvårdnad, med lämpligt bistånd från
samhällets sida. Artikel 27 (som kräver att konventionsstaterna bistår föräldrarna i deras ansvar för
materiella ting i samband med barnets omvårdnad)
är också relevant.
Rätten att få »omvårdnad« av båda föräldrarna
innebär att en frånvarande förälder måste vara aktivare i barnets liv än enbart betala underhåll till den
andra föräldern eller till samhället (se artikel
27[4]). Noteras bör att till skillnad från artikel 5,
som hänvisar till föräldrarnas och andras (om än
begränsade) rättigheter, är denna artikel formulerad med barnets rättigheter för ögonen, inte föräldrarnas.
Precis som för rätten att få vetskap om sina föräldrar, gäller rätten att bli omvårdad av föräldrarna
med förbehållet »så långt det är möjligt«. Det kanske inte är möjligt om föräldrarna inte vill kännas
vid barnet eller om behöriga myndigheter har
bedömt att föräldrarnas omvårdnad inte är det bästa för barnet (se artikel 9). Det är statens skyldighet
att bevisa det; rättigheten upprätthåller en generell
princip som löper genom hela konventionen – att
barn under normala omständigheter har det bäst
tillsammans med sina föräldrar.
Denna rättighet vållar kanske mest problem när
barnen själva bestämmer sig för att de helst inte vill
få omvårdnad av sina föräldrar. Bland de många
tusen hemlösa barnen runt om i världen ﬁnns de
som tillhör denna kategori, barn som i själva verket
har lämnat familjen i protest. Det behövs ﬂexibla,
barnanpassade förfaranden när det gäller barn som
rymt hemifrån. Att med automatik återföra dem
till föräldrarna utan att undersöka varför de rymt
hemifrån och utan att t.ex. erbjuda alternativ
omvårdnad strider mot bestämmelserna och de
grundläggande principerna i konventionen.
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Checklista för artikel 7
n Registreras alla barn som föds inom Sveriges jurisdiktion?
n Säkerställer lagstiftningen att statslösa barn som bor i Sverige har rätt att förvärva
svenskt medborgarskap?
n Har barn rätt att så tidigt som möjligt få kännedom om de särskilda omständigheterna
kring sina föräldrar (till exempel vid adoption eller assisterad befruktning)?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 7 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 8
artikel 9

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rätt att behålla sin identitet
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 10 familjeåterförening
artikel 11 skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
artikel 16 skydd mot godtyckliga ingripanden i privatlivet, familjen och i hemmet
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 22 asylsökande barn
artikel 30 rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
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Rätten att behålla sin identitet
TEXTEN I ARTIKEL 8

1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin
identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden
såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande.
2. Om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet, skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet.

Sammanfattning
Artikel 8 behandlar barnens rätt till en identitet
och deras rätt att behålla sin identitet eller, när så är
nödvändigt, att med statens bistånd få sin identitet
återupprättad.
Artikeln introducerades av en argentinsk delegat med motiveringen att ett snabbt ingripande
från statens sida är nödvändigt när ett barns rätt att
behålla sin identitet har kränkts. Argentina hanterade just då problemet med försvunna äldre barn
och spädbarn, händelser som inträffat under 1970och 1980-talen. I december 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om skydd för alla
människor mot påtvingat försvinnande. Konventionen innehåller bestämmelser om barns rätt att
behålla sin identitet.
I artikeln nämns endast tre aspekter på identitet
– medborgarskap, namn och släktförhållanden –
men andra artiklar, såsom artikel 2 (icke-diskriminering), artikel 16 (skydd mot godtyckliga ingripanden i privat- och familjeliv eller i hemmet) och
artikel 30 (rätten att ha en kultur, en religion och
ett språk) skall skydda mot andra kränkningar av
ett barns identitet. Artikel 20 säger också att det
skall ﬁnnas kontinuitet i uppfostran för barn som
berövats sin familjemiljö, om så är möjligt. Det gäller särskilt deras etniska, religiösa, kulturella och
språkliga bakgrund.

Barnets rätt »att behålla sin identitet,
innefattande medborgarskap, namn
och släktförhållanden såsom dessa
erkänns i lag, utan olagligt ingripande«
De tre delarna i begreppet »identitet« som särskilt
nämns är medborgarskap, namn och släktförhållanden (så som de erkänns i lag).

Medborgarskap
Ett barns »nationella identitet« kan härröra från
föräldrarnas medborgarskap, vilket antyder att
eventuell lagstiftning som hindrar barn från att
ärva sina föräldrars medborgarskap inte stämmer
överens med barnkonventionen. Det kan t.ex. gälla
de stater som förbjuder dubbelt medborgarskap
eller de som inte erkänner barnets rätt att ärva
faderns medborgarskap om han är ogift. Likaså kan
barnets »nationella identitet« förvärvas antingen
genom att det är fast bosatt i ett land eller genom
härkomst, vilket gör att man kan ifrågasätta de stater som inte tillåter att barn får fullt medborgarskap utifrån att de har varit fast bosatta i landet
under en längre tid. När väl ett barn har förvärvat
medborgarskap kan en förlust av detsamma innebära ett angrepp på barnets »identitet«.

Namn
I några stater är det förbjudet för föräldrar att ändra barns namn (t.ex. vid skilsmässa och om någon
av föräldrarna gifter om sig), men det verkar mer
bero på respekt för faderns rättigheter än för barn-
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ens. Noteras bör att adoptionslagar oftast godkänner namnbyte, även om några stater kräver äldre
barns medgivande för sådana ändringar.

— barnets fysiska yttre, förmåga, könsidentitet
och sexuella läggning.

»Behålla«
Släktförhållanden
Det är oklart vad frasen »släktförhållanden såsom
dessa erkänns i lag« betyder. I frasen ligger dock ett
erkännande av en viktig princip, nämligen den att
ett barns identitet innebär mer än att bara veta vilka
ens föräldrar är (den rättighet som ﬁnns inskriven i
artikel 7). Syskon, mor- och farföräldrar och andra
släktingar kan ha minst lika stor betydelse för barnets identitetskänsla som föräldrarna har. De ﬂesta
juridiska instrument som styr förfarandet vid t.ex.
adoption, skilsmässa eller fosterhemsplacering
erkänner inte detta faktum. Barn har lagliga rättigheter att få veta vilka deras biologiska föräldrar är
eller att ansöka om att få kontakt med dem, men sällan sträcker sig dessa rättigheter så långt som till att
gälla andra medlemmar av barnets biologiska familj.
Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna
föreskriver att barn skall få behålla sin identitet när
de förﬂyttas eller evakueras i krigstid. Myndigheterna skall förse varje barn med ett kort som skall
sändas till Röda korsets internationella kommitté.
Kortet skall vara försett med ett foto och innehålla
uppgifter om barnets namn, kön, födelsedatum och
födelseort, föräldrarnas namn och närmast anhörig, barnets nationalitet, modersmål, religion,
bostadsadress och aktuella adresser, eventuella
identitetsmärkningar och hälsouppgifter, samt
uppgifter om var barnet har hittats och hur hon
eller han lämnade landet (Tilläggsprotokoll I till
Genèvekonventionerna, artikel 78 [3]).
Namn, nationalitet och familj är några av de beståndsdelar som utgör en persons identitet. Andra
aspekter av identitet innefattar:
— barnets personliga historia sedan födelsen: var
det har bott, vem som haft omvårdnaden om
barnet, varför viktiga beslut har fattats etc.
— barnets ras/etniska ursprung, kultur, religion
och språk. En »olaglig« kränkning av denna
aspekt på identitet skulle kunna innefatta
 förbud mot minoritetsspråk i utbildningssystem, statlig information och massmedier
 statens förföljelse av den som utövar, eller
förbud mot att utöva, en viss religion
 underlåtenhet att ge adopterade barn och
barn som är placerade i familjehem eller på
institution möjlighet att åtnjuta sitt etniska,
kulturella, språkliga eller religiösa arv
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Ordet »behålla« innebär både att identiteten inte
får kränkas och att det skall ﬁnnas register med
uppgifter om genealogi, födelsen och barnets spädbarnstid, sådant som barnet inte kan förväntas
komma ihåg. Några av dessa uppgifter ligger utanför samhällets ramar, men åtgärder bör vidtas för
att upprätthålla detaljerade register och bevara dem
(eller, när det gäller övergivna barn, bevara ägodelar som är kopplade till identitet) om barn lever
som ﬂyktingar, är övergivna, placerade i familjehem, adopterade eller omhändertagna av samhället.
Princip 16 i FN:s vägledande principer om internt
fördrivna personer från 1998 säger att »Alla internt
fördrivna personer har rätt att få vetskap om deras
försvunna släktingars öde och vistelseort« och
»Berörda myndigheter skall sträva efter att fastställa öde och uppehållsort för internt fördrivna
personer som anmälts försvunna, och de skall samarbeta med relevanta internationella organisationer som är engagerade i uppgiften. De skall underrätta närmast anhörig om hur undersökningen går
och meddela eventuellt resultat.« Princip 20(2)
säger att
»… berörda myndigheter skall [för internt fördrivna personer] utfärda alla nödvändiga handlingar för att de skall kunna åtnjuta sina lagstadgade rättigheter, t.ex. pass, personlig identitetshandling, födelseattest och äktenskapsintyg. Myndigheterna skall särskilt underlätta utfärdande av nya
dokument eller ersättning av dokument som förlorats under fördrivningen, utan att ställa orimliga
villkor såsom krav på att personen skall återvända
till den ursprungliga bostadsorten för att kunna få
dessa eller andra önskade dokument.«

I den nya Konventionen om skydd för alla personer mot
påtvingat försvinnande, som antogs av FN:s generalförsamling i december 2006, erkänns rätten till
rättslig prövning och upprättelse för alla som
utsatts för försvinnande. Dessutom förpliktas de
stater som ratiﬁcerar konventionen att kriminalisera alla former av påtvingat försvinnande. I artikel
25 krävs speciﬁka åtgärder för att förebygga och
bestraffa olovligt bortförande av försvunna personers barn och alla ändringar i dokument som styrker deras identitet. I fall då dessa barn har adopte-
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rats måste staterna ha bestämmelser i lag för att
annullera adoptioner om det är för barnens bästa
att upprätthålla rätten till identitet. I konventionen
betonas att barnets bästa »skall komma i främsta
rummet« och att barnets åsikter skall tillmätas
vederbörlig betydelse. (Noteras bör att enligt artikel 9 och 21 i barnkonventionen skall barnets bästa
främst beaktas vid ett sådant beslut, inte bara vara
en av ﬂera viktiga faktorer.)

»… utan olagligt ingripande«
Formuleringen antyder att barnets rätt att behålla
sin identitet kan kränkas på laglig väg, vilket ifrågasattes av några länder när konventionen utarbetades. Givetvis kan bestämmelsen verka alltför svag
om det är staten i sig som gör sig skyldig till kränkning, eftersom staten också stiftar lagar. Men det är
skäligt att anta att bestämmelsen omfattar internationell rätt, bl.a. barnkonventionen.

Rätten för ett barn som »olagligt
berövas en del eller hela sin identitet«
att från staten få »lämpligt bistånd och
skydd i syfte att snabbt återupprätta
barnets identitet«
Denna rättighet innebär att staten måste erkänna
hur allvarlig situationen är för barn som på något
sätt berövas sin identitet genom att avsätta resurser
för att avhjälpa situationen.
»Lämpligt bistånd« omfattar att:
 möjliggöra genetisk proﬁlering för att fastställa
faderskap
 aktivt spåra ensamkommande asylsökande
barns släktingar eller medlemmar i deras
gemenskap enligt lokal sedvänja
 använda medierna för att efterlysa saknade
barn och återförena familjer
 ratiﬁcera Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn och
allmänt säkerställa att vårdnadsärenden där det
ﬁnns uppgift om att ett olagligt bortförande

har skett (även de som har samband med internationella konﬂikter) hanteras på lämplig högre nivå i rättssystemet och snabbt, dvs. inom
dagar eller veckor snarare än månader (se artikel 11)
 ratiﬁcera Konventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner samt
säkerställa att nationella adoptionsförfaranden
garanterar att vederbörligt samtycke har erhållits och att barnets identitet vid födseln ﬁnns
ofﬁciellt registrerad innan en adoption äger
rum (se artikel 21)
 säkerställa att alla ändringar i ett barns identitet, såsom namn, medborgarskap, föräldrars
rätt till vårdnad etc. ﬁnns ofﬁciellt registrerade
 möjliggöra att barn får tillgång till de register
som ﬁnns upprättade om dem (se artikel 16)
 säkerställa att barn som står under samhällets
omvårdnad uppmuntras att utöva sin religion,
kultur och sitt eget språk (se artikel 30)
 ändra nationella lagar så att ett övervägande av
»barnets bästa« ﬁnns med i beräkningen i frågor som har samband med förvisning eller återförening, och minska handläggningstiden för
ärenden som rör medborgarskap och asyl.
I krigstid är statliga initiativ för att återförena
föräldrar och barn särskilt viktiga.
»Skydd« innefattar att garantera lämplig tillfällig
placering för barn medan deras identitet återupprättas. Det bör också innebära att förklara för barnen vad det är som händer och varför. Okunskap
och osäkerhet kan i onödan bidra till att barn blir
otrygga och inte mår bra.
»Snabbt återupprätta barnets identitet« betonar hur
viktigt det är med snabb handläggning när det gäller barn. När barn växer upp hos en annan familj än
sin egen, kan de anpassa sig till den identitet eller
kultur som gäller där så långt att det skulle kunna
bli tal om att de berövas sin identitet en andra gång
om de skiljs från den. Det skulle vara oacceptabelt
utifrån ett övervägande av vad som är barnets
bästa.
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Artikel 7 och 8 i Sverige
Namnlagen (1982:670), folkbokföringslagen (1991:
481) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap utgör tillsammans det grundläggande regelverk
som skall säkerställa att barn i Sverige får rättigheterna som uttrycks i artikel 7 och 8 tillgodosedda.

Rätt till medborgarskap för statslösa barn
I de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte
FN:s barnrättskommitté oro över den gällande
svenska medborgarskapslagstiftningen beträffande
situationen för statslösa barn och uppmuntrade till
fortsatt arbete med den revision av medborgarskapslagen som pågick.
I sin tredje rapport till kommittén kunde regeringen redogöra för den utveckling som ägt rum.
Den 1 juli 2001 hade den nya lagen om svenskt medborgarskap trätt i kraft. Enligt lagen får ett statslöst
barn som fötts i Sverige svenskt medborgarskap
genom anmälan av den eller de som har vårdnaden
om barnet, under förutsättning att barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist här i landet.
Ett statslöst barn som kommit till Sverige under sin
uppväxt får svenskt medborgarskap genom sådan
anmälan om barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige sedan tre år.

Barns rätt att få vetskap om
sitt ursprung vid assisterad befruktning
Bestämmelser om assisterad befruktning (insemination eller befruktning utanför kroppen, s.k. in
vitro-fertilisering) ﬁnns i kapitel 6 och 7 i lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m. Lagen
anger att den som har avlats genom assisterad
befruktning, om han eller hon uppnått tillräcklig
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mognad, har rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal.
Har någon anledning att anta att han eller hon
avlats genom sådan insemination, är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda
på om det ﬁnns några uppgifter antecknade i en
särskild journal.
Lagen kompletteras med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (sosfs 2006:10).
De allmänna råden framhåller att en förutsättning
för att barnet skall kunna söka sitt genetiska
ursprung är att föräldrarna berättar för barnet hur
det kommit till och att föräldrarna, med tanke på
det kommande barnets situation och för vikten av
öppenhet om dess genetiska ursprung, bör erbjudas
samtal med en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens. Sådana samtal bör erbjudas
både före och efter en assisterad befruktning.
Som regel krävs för att barnet skall få kännedom
om sitt ursprung i de allra ﬂesta fall att föräldrarna
eller någon annan närstående berättar för barnet
att det tillkommit genom assisterad befruktning.
Det har visat sig att många barn inte får information om sin tillkomsthistoria av sina föräldrar. I
januari 2007 föreslog därför Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning i sitt betänkande
bl.a. att en bestämmelse skall föras in i föräldrabalken som innebär att föräldrar till barn som kommit
till genom assisterad befruktning med donerade
spermier har skyldighet att upplysa barnet om dess
genetiska ursprung, och att ett sådant barn har rätt
till den information om sitt ursprung som ﬁnns tillgänglig (sou 2007:3, Föräldraskap vid assisterad
befruktning).

Artikel 8

Checklista för artikel 8
n När ett barn är omhändertaget för samhällsvård, ﬁnns det då en strävan att ha en kontinuitet i barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund, om detta är för
barnets bästa?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 8 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 7

födelseregistrering, rätten till namn och medborgarskap och rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
artikel 9
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 10 familjeåterförening
artikel 11 skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 22 asylsökande barn
artikel 30 rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
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Artikel 9

Separation från föräldrarna
TEXTEN I ARTIKEL 9

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina
föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är
underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tilllämpliga förfaranden, ﬁnner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för
barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall,
t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida
eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående
barnets vistelseort.
2. Vid förfarandet enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter
beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.
3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt
från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett
personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna,
utom då detta strider mot barnets bästa.
4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t.ex. frihetsberövande, fängslande, utvisning,
förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall oavsett orsak medan
personen är frihetsberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna
eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara till skada
för barnet. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de
personer som berörs.

Sammanfattning
Artikel 9 innehåller två väsentliga principer om
barns rättigheter. Den första är att barn inte skall
skiljas från sina föräldrar om det inte är nödvändigt
för deras bästa. Den andra är att när det är nödvändigt, måste allt gå till på ett riktigt sätt. I artikeln
fastslås också barnens rätt att upprätthålla sin rela-

tion och kontakt med båda föräldrarna. Om konventionsstaten har orsakat separationen (t.ex.
genom förvisning eller frihetsberövande) åläggs
staten också en skyldighet att informera föräldrar
och barn om deras respektive vistelseort.
I Internationella konventionen om medborgerliga och
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politiska rättigheter föreskrivs följande: »Ingen må
utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i
sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens, ej heller för olagliga angrepp på sin heder
och sitt anseende. Envar har rätt till lagens skydd
mot sådana ingripanden eller angrepp« (artikel 17
[1] och [2]).

Rättigheten att »ett barn inte skiljs
från sina föräldrar mot deras vilja
utom i de fall då berörda myndigheter …
finner att ett sådant åtskiljande är
nödvändigt för barnets bästa«
Orden »mot deras vilja« hänvisar till antingen föräldrarnas vilja eller föräldrarnas och barnets
gemensamma vilja. Valet av pronomen visar att det
inte kan handla om endast barnets vilja.
I artikeln ges två exempel på när det kan vara
nödvändigt att skilja barn från en av eller båda föräldrarna. Det första fallet är när föräldrarna har
utsatt barnet för övergrepp eller vanvård (se
nedan), och det andra när föräldrarna lever åtskilda. Även om samhället inte kan ta ansvar för att
barn skiljs från sina föräldrar i samband med skilsmässa, har kommittén låtit förstå att forskning och
informationskampanjer om hur barn påverkas av
en skilsmässa bör stödjas, liksom rådgivning för
föräldrar. Det är få stater som vidtar åtgärder när
barnet inte samtycker till de arrangemang föräldrarna har kommit överens om med motiveringen
att samhället inte bör ingripa i sådana frågor. Men
om samhället accepterar sin funktion som medlare
i en konﬂikt mellan man och hustru, bör också
funktionen som medlare i en konﬂikt mellan förälder och barn accepteras, åtminstone så långt att det
ﬁnns ett rättsligt förfarande för detta så att barnet
kan lägga fram sitt ärende och få det prövat.
Andra aspekter av »åtskiljande i onödan« innefattar:
Samhällets omvårdnad. Artikel 20, som handlar om
alternativ till familjen, tillgodoser behoven hos de
barn som tillfälligt eller permanent måste berövas
sin familjemiljö om det är för deras bästa. När det
ﬁnns lagar som anger grunderna för omvårdnad
från samhällets sida, måste de granskas noga så att
de inte ger utrymme för diskriminerande tillämpning. Kommittén har t.ex. gjort klart att föräldrarnas hemlöshet eller fattigdom i sig inte utgör grund
för att ﬂytta barnet från familjen. Detsamma gäller
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om föräldrarna underlåter att se till att barnet går i
skolan. Om dessa brister gör att barnet utvecklas
sämre bör samhället sätta in resurser för att rätta till
bristerna, men barnet bör fortfarande stanna kvar i
familjen. Om det är oproportionerligt många barn
från etniska minoriteter som står under samhällets
omvårdnad, kan det tyda på diskriminering,
antingen i det yrkesmässiga förhållningssättet eller
inom stödfunktioner för familjer. Barn med funktionshinder kan också i onödan åtskiljas från sina
föräldrar, likaså kan barn i onödan åtskiljas från
funktionshindrade föräldrar. I artikel 23 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
som antogs av FN:s generalförsamling i december
2006, föreskrivs att staterna måste ge funktionshindrade föräldrar »tillräckligt bistånd« och att:
»Ett barn skall inte i något fall åtskiljas från sina föräldrar på grund av barnets eller en av eller båda föräldrarnas funktionshinder.«
När samhället ordnar så att barn kan bo utanför
hemmet, t.ex. på institutioner, internatskolor, i
familjehem eller genom gatubarnsprojekt, bör kontakten mellan barnen och deras föräldrar upprätthållas. Det ﬁnns tydliga bevis för att barn återförenas med sina föräldrar mer sällan om kontakten
med dem inte upprätthålls under de första månadernas alternativa omvårdnad. Kommittén har
påtalat sin oro för de länder som hindrar kontakt,
t.ex. genom att sätta upp villkoret att barnet måste
uppföra sig väl för att få kontakt med föräldrarna.
Övergivna eller ensamkommande barn eller barn som
rymt hemifrån och som bor eller arbetar på gatan.
Föräldrar som lever under extrema omständigheter
på grund av fattigdom, våld eller väpnad konﬂikt
kan överge sina barn. I sådana pressade situationer
kan barn och föräldrar också förlora kontakten med
varandra, eller kan barn ibland lämna hemmet för
att bo på gatan eftersom de utsatts för våld eller
utnyttjats av sina föräldrar. Följden är att det i de
ﬂesta storstäder i världen ﬁnns grupper av barn
som lever utan sina familjer. Kommittén har betonat att samhället alltid bör ge dessa barn möjligheter att återförenas med sina föräldrar och sin familj.
Barn på sjukhus. Föräldrar kanske inte får besöka
sina barn, eller, när det är aktuellt, stanna hos dem
på sjukhuset. Den formen av separation, som är
vanligare i den industrialiserade delen av världen
än i utvecklingsländer, sker oftast med tanke på
personalen, men barnets medicinska behov är ofta
det som åberopas. Numera är det faktiskt allmänt
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erkänt att barn återhämtar sig mycket lättare om
föräldrarna är hos dem på sjukhuset, och kommittén har rekommenderat att konventionsstaterna
hjälper föräldrarna så att de kan stanna hos barnen
när de är inlagda.
Föräldrar i fängelse. När föräldrar frihetsberövas,
särskilt mödrar till små barn som är beroende av sin
mamma, uppstår ett svårt problem, eftersom barnet bestraffas tillsammans med föräldern. Det hävdas att straff för lagöverträdare alltid har återverkningar på oskyldiga släktingar, men när det gäller
barn kan följderna verkligen bli katastrofala (och
kostnadskrävande för staten, såväl omedelbart för
att ge barnen omvårdnad, som långsiktigt med tanke på de sociala problem som uppstår vid tidig
separation). En lösning är att spädbarn får bo tillsammans med sina mödrar i fängelse; en annan är
att ﬁnna mer konstruktiva straffpåföljder med
mindre förmyndarkaraktär. Om möjligt bör den
senare inriktningen väljas. Det är möjligt att hävda
att artikel 3(1) i barnkonventionen kräver att domstolarna sätter de berörda barnens bästa »i främsta
rummet« när de dömer föräldrar. Även om spädbarn verkar vara obekymrade om var de bor så
länge de är tillsammans med sina mödrar, kan det
uppstå svårigheter kring om och när mödrar och
barn skall skiljas åt efter hand som barnen blir äldre. Kommittén har uttryckt oro både för barn som
har bott tillsammans med sina föräldrar i fängelse
och för frihetsberövade föräldrar och barn som inte
har kunnat hålla kontakten med varandra. Den
rekommenderar att stater utvecklar och genomför
tydliga riktlinjer för placering av barn tillsammans
med en förälder i fängelset (t.ex. barnets ålder, vistelsens längd, kontakt med samhället utanför fängelset och rörelse inom och utanför fängelset) i de
fall detta bedöms vara för barnets bästa. Det måste
också säkerställas att levnadsförhållandena i fängelset är lämpliga för barnets utveckling. Om en
sådan placering inte är för barnets bästa, bör staten
ordna lämplig alternativ omvårdnad som innefattar regelbunden kontakt mellan föräldern och barnet.
Unga lagöverträdare. Att skilja unga lagöverträdare
från deras familjer kan vara nödvändigt för barnets
bästa, t.ex. när rättsliga myndigheter är övertygade
om att föräldrarna har bidragit till barnets kriminalitet. Men omvårdnadsbeslut som fråntar föräldrarna deras rättigheter bör inte vara en del i straffskalan för brott som begås av unga (regel 18[2] i FN:s

minimistandardregler för rättskipning rörande
ungdomsbrottslighet). Det bör tillämpas endast
när det är för barnets bästa. Frihetsberövande av
unga lagöverträdare och den separation från familjen som därav blir följden bör komma i sista hand
och vara för barnets bästa. Detta behandlas närmare under artikel 37.
Föräldrar som arbetar utomlands. Över hela världen
tvingas fäder, och i allt större utsträckning även
mödrar, att lämna sina barn när de söker arbete
utomlands. Kommittén har rekommenderat att de
stater där detta är vanligt tar kontakt med mottagarlandet och försöker nå en internationell överenskommelse som tillåter migrerande arbetstagare
att ta barnen med sig. Mottagande länder har fått
rådet att ratiﬁcera Internationella konventionen om
skydd för migrerande arbetstagare och deras familjer.
Om detta inte är möjligt bör konventionsstaterna bistå migrerande arbetstagare med att säkerställa att deras barn får lämplig omvårdnad och prioritera en förbättring av anställningsmöjligheterna
för föräldrar inom det egna landets gränser.
Migration och förvisning. Artikel 10 handlar om
barns begränsade rätt till familjeåterförening när
de eller deras föräldrar beﬁnner sig (eller önskar
beﬁnna sig) i olika länder, och tillämpningen av
artikel 9 kan i sådana fall begränsas av staternas
migrationspolitik. Kommittén har ständigt tagit
upp sin oro över immigrationspolitik som hindrar
familjeåterförening, t.ex. när det gäller förvisning
av föräldrar, och den betonar att barnets bästa måste komma i främsta rummet.
Väpnad konflikt. Situationen att barn och föräldrar
skiljs åt uppstår ofta under väpnad konﬂikt (artikel
38) eller när de är på ﬂykt (artikel 22). Ibland kan
en regering inte göra mycket åt det kaos som blir
följden av en väpnad konﬂikt, men kommittén har
klargjort att om regeringen har makten i sin hand
är den skyldig att aktivt medverka till att familjer
återförenas.
Traditioner eller sedvänjor. Separation mellan barn
och föräldrar på grund av sedvänja sker kanske
oftast när barn har fötts utanför äktenskapet. Förr
hände det ofta att mödrar övergav sådana barn eller
tvingades adoptera bort dem, och dessa kulturella
påtryckningar lever fortfarande kvar i vissa delar av
världen. Sedvänja kan också påverka de beslut som
måste fattas om vilken förälder barnet skall bo hos
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efter det att föräldrarna separerat. Sådana beslut
bör fattas endast med barnets bästa för ögonen,
men de påverkas ofta av traditioner eller religiösa
regler. T.ex. kan en förälder som varit otrogen mista rätten till sina barn eller kan barn vara tvungna
att bo hos faderns familj när denne har avlidit.
Beslut som automatiskt ger den ena föräldern vårdnaden om barnen strider mot konventionen om de
fattas utan hänvisning till det enskilda barnets
behov eller det berörda barnets bästa (se nedan och
artikel 18).

Barnets rätt att få beslut om åtskiljande
från sina föräldrar
> behandlat av behöriga myndigheter
> rättsligt granskat
> fattat i överensstämmelse med
tillämpliga lagar och förfaranden
> fattat efter det att alla berörda parter
har haft möjlighet att delta och lämna
sina synpunkter
Att ta barn ifrån deras föräldrar utan att det är
berättigat är en av de allvarligaste kränkningarna
av rättigheter som samhället kan utsätta barn för.
Samtidigt har samhället en skyldighet att skydda
barn från övergrepp från föräldrarnas sida. Därför
kräver konventionen att sådana åtgärder styrs av
tydliga och riktiga förfaringssätt, så som speciﬁcerats i artikel 9. Kommittén rekommenderar att staterna ställer upp noggranna kriterier för begränsningar av föräldrarnas rättigheter och ser till att
föräldrarna får möjlighet att delta i förfarandet.
Orden »behöriga myndigheter« syftar på formell
behörighet snarare än förmåga. Icke desto mindre
måste sådana myndigheter ha tillräckliga kunskaper
för att utifrån den bevisning som ﬁnns avgöra vad
som är barnets bästa. Sådana kunskaper kan förvärvas genom formell utbildning (t.ex. i psykologi, socialt arbete eller juridiskt utredningsarbete i barnärenden) eller genom motsvarande arbetslivserfarenhet
(t.ex. genom socialt eller kyrkligt arbete med familjeärenden). Kommittén har uttryckt oro dels över att
olämpliga myndigheter, såsom polisen, har arbetat
med dessa förfaranden, dels över kvaliteten på
utbildningen i socialt arbete och professionellt uppträdande i några konventionsstater.
Staten bör kunna visa att de berörda myndigheterna verkligen kan låta det som är barnets bästa gå
före allt annat, något som förutsätter en viss grad av
ﬂexibilitet i beslutsfattandet. Eventuella orubbliga
regler om vad som är »barnets bästa«, t.ex. att barn
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bör vara tillsammans med antingen sina fäder eller
mödrar, bör betraktas som tänkbar diskriminering
och som brott mot konventionen. Kommittén har
t.ex. uttryckt denna synpunkt till ett antal muslimska länder som regelmässigt tilldömer modern vårdnaden om yngre barn, medan fadern tilldöms vårdnaden om äldre barn.
Frasen »underställda rättslig överprövning« skapar förväntningar om rättvis och ärlig prövning.
Detta innefattar att
 domarna eller medlarna inte har några personliga intressen i ärendet
 de är så välinformerade som möjligt om alla
omständigheter i ärendet
 de redovisar skälen till utslaget
 alla parter i ärendet hörs
 alla parter får del av bevisningen (via tolk, om
så är nödvändigt).
Även om det inte uttryckligen nämns i artikeln, är
det dessutom rimligt att snabb handläggning
betraktas som nödvändig i all rättslig prövning för
att uppfylla kravet i artikel 8(2) (skyldighet att
»snabbt« återupprätta barnets identitet, bl.a.
familjeband). I artikeln nämns inte heller sekretess
kring förfarandet, men det som går före allt annat i
dessa ärenden, nämligen barnets bästa, medför tillsammans med artikel 16 (rätten till privatliv) att
förhandlingar i enlighet med artikel 9 bör hållas
bakom stängda dörrar. I artikel 14(1) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter föreskrivs att allmänheten kan utestängas
från förhandlingar »då hänsynen till parternas privatliv så kräver« och att avkunnade domar i allmänhet skall offentliggöras »utom i fall då minderårigas intressen kräver att så ej sker eller då rättegången gäller äktenskapsmål eller förmynderskap
för barn«.
Några länder gjorde reservationer mot artikel 9
på grund av att deras sociala myndigheter hade
befogenhet att omhänderta barn utan domstolsförhandling eller rättslig överprövning. Det är inte i
överensstämmelse med barnets rättigheter eftersom sådana beslut bör fattas efter vederbörlig förhandling i specialdomstolar.
Frasen »i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga
förfaranden« framhåller behovet av lagstiftning
som styr alla förfaranden när ett barn mot sin vilja
åtskiljs från sina föräldrar, vare sig det är samhället
som ingriper och ﬂyttar barnet eller en av föräldrarna som begär vårdnaden om barnet. Men om lagar-
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na lämnar öppet för en rättslig tolkning av vilka
kriterier som skall gälla för ett åtskiljande, och
domaren därmed har att besluta vad som är barnets
bästa, då måste staten vara övertygad om att
domarna utövar denna bestämmanderätt objektivt.
I ärenden om åtskiljande »skall alla berörda parter
beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga
fram sina synpunkter«. Detta krav har på goda grunder getts särskild tyngd i konventionen. Staterna
påminns om att båda föräldrarna måste höras, även
om den ena föräldern inte haft primär vårdnad om
barnet (t.ex. om modern har vanvårdat barnet, eller
fadern inte är bosatt på orten men skall ha möjlighet att visa att han kan och vill ta hand om barnet)
eller om en förälder bor utomlands. Det gör också
att andra, såsom medlemmar i den utvidgade familjen eller de som känner barnet genom arbetet, kan
delta i förfarandet. Begreppet »berörda parter« är
inte deﬁnierat i konventionen, men det bör förutsättas att bredast tänkbara tolkning behövs eftersom ett klokt beslut om barnets bästa är beroende
av mesta möjliga information.
Det är uppenbart att barnet är den främsta av
»alla berörda parter« i ärendet, och enligt artikel
12(2) har barnet en uttrycklig rätt att höras direkt
eller genom företrädare »i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet«. Närhelst
barnet vill tala direkt med domare bör detta ordnas.
Utöver det bör lämpliga arrangemang ordnas om
barnet inte självt kan framföra sina synpunkter på
ett tillfredsställande sätt (på grund av oförmåga
eller därför att de behöver en företrädare i ett
besvärligt system). Konventionsstaterna måste inse
att även om man utser en person som representerar
barnets bästa, så är det inte detsamma som att barnet får möjlighet att höras. Den professionella synen
på vad som är barnets bästa är ibland inte densamma som barnets egen syn på vad som är bäst. Under
sådana omständigheter bör samhället säkerställa att
barnets egna synpunkter också kommer fram.
Ibland anger staterna en ålder då barnet självt
kan fatta beslut om vilka åtgärder som skall vidtas
efter att det skilts från sina föräldrar (oftast med
invändningen att barnets beslut kan åsidosättas om
det aktivt skadar barnets välbeﬁnnande). Sådana
bestämmelser strider inte mot konventionen. Men
generella bestämmelser om vilken ålder barnet skall
ha uppnått för att hänsyn skall tas till hans eller hennes egna synpunkter kan ifrågasättas, eftersom
barnets synpunkter enligt artikel 12 alltid skall
övervägas, oavsett vid vilken ålder de framförs.

Barnets rätt »att regelbundet upprätthålla
ett personligt förhållande till och direkt
kontakt med båda föräldrarna« om detta
inte strider mot barnets bästa
Denna rättighet speglar principen i artikel 18 som
säger att »båda föräldrarna har gemensamt ansvar
för barnets uppfostran och utveckling«. Barn kan gå
miste om möjligheten att hålla kontakt med den förälder som inte bor på samma ort av det enkla skälet
att boendeföräldern önskar att kontakten bryts.
Kommittén har uttryckt oro över de länder som inte
har lagstadgat skydd för barns rättigheter att ha kontakt med den förälder som bor åtskild från övriga
familjen, även fäder som inte är gifta med barnens
mödrar. Samhället behöver ofta lägga större resurser
på att praktiskt bistå barn vars föräldrar står i konﬂikt med varandra, t.ex. genom att ordna neutrala
mötesplatser eller umgängesrätt med övervakning.

Rätten för familjemedlemmar,
särskilt föräldrar och barn, att på
begäran få väsentliga upplysningar
om vistelseorten för den förälder
eller det barn som är frånvarande
på grund av åtgärder från konventionsstatens sida (t.ex. frihetsberövande,
fängslande, utvisning eller dödsfall
oavsett orsak vid frihetsberövande) såvida
inte utlämnandet av upplysningarna
skulle vara till skada för barnet
Föräldrarnas rätt att få veta var deras barn hålls frihetsberövade eller barnets rätt att få veta var föräldrarna beﬁnner sig speglar internationella regler om
behandling av fångar. Omständigheter som gör att
utlämnande av upplysningar skulle vara till skada
för barnet är sannolikt ovanliga och aktuella endast
i undantagsfall. Till och med när stater drabbats av
extrema former av terrorism är det svårt att tänka
sig hur upplysningar om vad som hänt en förälder
eller ett barn skulle kunna äventyra den allmänna
säkerheten eller barnets välbeﬁnnande.
I formuleringen hänvisas endast till »de väsentliga upplysningarna om … vistelseort«, vilket i
vissa fall kan vara otillräcklig information. Konventionsstaterna bör säkerställa att familjemedlemmar
också får väsentliga upplysningar om varför personen har fängslats, förvisats eller avlidit under frihetsberövandet etc. Dessutom bör de få upplysningar om t.ex. när de kan få träffa familjemedlemmen eller vilka lagstadgade rättigheter de har.
Kommittén har gjort klart att barn och föräldrar
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bör informeras om varandras vistelseort (såvida
inte sådana upplysningar är till skada för barnets
välbeﬁnnande) oavsett om de har begärt upplysningarna eller ej.

Rätten att begäran om sådan
information i sig inte medför »negativa
följder för den/de personer som berörs«
Denna rättighet måste skydda både den person som
söker upplysningarna och den person som upplys-
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ningarna gäller. Återigen är det här fråga om
mänskliga rättigheter som behöver bekräftas på
grund av att det bevisligen har förekommit kränkningar. Ett exempel då begäran om upplysningar
från samhället omedvetet kan medföra negativa
konsekvenser är när förfrågningar görs om släktingar till asylsökande barn, och detta orsakar oavsiktliga följder för släktingarna.

Artikel 9

Artikel 9 i Sverige
Artikel 9 ger uttryck för barnets rätt till sina föräldrar. Artikeln understryker att ett barn inte får skiljas från sina föräldrar om det inte är nödvändigt
med hänsyn till barnets bästa och att alla procedurer för att skilja barn och föräldrar åt måste vara lagliga. Artikeln lyfter också fram rätten för »alla
berörda parter«, därmed givetvis också det berörda
barnet, att få lägga fram sina synpunkter och barnets rätt att få hålla en regelbunden kontakt med sina
föräldrar, om detta inte strider mot barnets bästa.
Principerna i artikeln blir aktuella i ett antal olika situationer, exempelvis när det kan bli aktuellt
att omhänderta ett barn för vård enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (lvu), när en förälder döms till fängelsestraff
eller till utvisning på grund av brott eller när en förälder har vårdnaden om ett barn och den andre föräldern endast umgängesrätt.
I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte
FN:s barnrättskommitté oro över det ökande antalet barn som placerats på institution i stället för i
familjehem och över att i den gruppen andelen barn
med utländsk bakgrund var större än andelen
svenskfödda barn. Kommittén rekommenderade
förebyggande åtgärder speciellt riktade mot familjer med utländsk bakgrund och åtgärder för att öka
medvetenheten inom socialtjänsten gällande kulturell bakgrund, så att stödinsatser kan sättas in
innan omständigheterna i familjen gör ett omhändertagande av barn oundvikligt.
Barnkommittén tog i sitt betänkande Barnets
bästa i främsta rummet (sou 1997:116) upp artikel 9
särskilt utifrån några olika perspektiv: reglerna för
vårdnad och umgänge, situationen för barn vars
ena eller båda föräldrar sitter i fängelse och familjesplittring samt familjeåterförening i samband
med utlänningsärenden (s. 229 ff.).

Vårdnad och umgänge
På senare år har föräldrabalkens sjätte kapitel om
vårdnad, boende och umgänge vid ett ﬂertal tillfällen blivit föremål för ändringar. Den senaste stora
översynen ledde till ändringar från den 1 juli 2006.
Syftet med ändringarna var att ytterligare lyfta
fram betydelsen av att hänsyn tas till vad som är
bäst för barnet och att förbättra barnets rätt att
komma till tals. Ett annat syfte var att öka möjligheterna för föräldrarna att nå samförståndslösningar och att minska risken för långvariga processer
som är till skada för barn. I propositionen som före-

gick lagändringen (2005/06:99, Nya vårdnadsregler) konstaterar regeringen att gemensam vårdnad i
de allra ﬂesta fall är en ur barnets synvinkel mycket
bra vårdnadsform och att den möjlighet som infördes år 1998 för domstolen att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör ﬁnnas kvar.
Samtidigt är det viktigt att domstolen tar en förälders motstånd mot gemensam vårdnad på allvar.
Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i
familjen för övergrepp, är det i princip alltid bäst
för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden.
Av stor betydelse är också föräldrarnas förmåga att
samarbeta.

Barn vars ena förälder eller
båda föräldrar sitter i fängelse
Regeringen uppdrog i mars 2005 åt Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen att i samråd göra en
analys av situationen för barn i samband med deras
kontakter med en förälder som är intagen på häkte
eller anstalt. I analysen konstateras bl.a. att det inte
ﬁnns exakta statistikuppgifter över antalet barn
som har frihetsberövade föräldrar, men att det rör
sig om ﬂera tusen barn. Det sägs vidare att det är
viktigt att ge ökad uppmärksamhet åt barnens
utsatthet, inte bara för det enskilda barnet under
tiden då föräldern beﬁnner sig i fängelse utan också för det brottsförebyggande arbetet i stort. Åtgärder som har vidtagits sedan år 2000 är bl.a. besökslägenheter på ett ﬂertal anstalter (bl.a. på sju anstalter med den högsta säkerheten), förbättrade och
mer barnvänliga besöksutrymmen samt föräldrautbildning för de intagna på alla anstalter. Kriminalvården samarbetar, enligt redovisningen, med
ett stort antal frivilligorganisationer, bl.a. bris
(Barnens rätt i samhället), Bryggan, Kris (Kriminellas revansch i samhället) och Rädda Barnen.
Redovisningen gav också ett antal förslag på nya
insatser, bl.a. familjesamtal inför frigivningen och
s.k. halvvägshus för föräldrar med barn där även
barn över ett år kan vistas. (Se vidare Redovisning av
uppdrag till Kriminalvårdsstyrelsen att i samråd med
Socialstyrelsen se över förhållandena för barn som har föräldrar intagna i häkte eller anstalt, 2006-03-08.)
I juni 2005 beslutade Kriminalvårdsstyrelsens
generaldirektör att det på alla häkten, anstalter och
frivårdsenheter skall ﬁnnas en »barnansvarig«.
Den barnansvariges uppgift är att se till att enheten
handhar frågor som rör barn på ett positivt och riktigt sätt och med beaktande av ett barnperspektiv.
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Detta innebär bl.a. att den barnansvarige skall vara
insatt i hur man anmäler misstanke om att ett barn
missköts, vara annan personal behjälplig i barnfrågor och se till att övervakare informeras om att barn
är en del av klientens liv och ansvar som inte får
glömmas bort.

Barn till föräldrar som
döms till utvisning på grund av brott
I utlänningslagen (2005:716) anges att en utlänning får utvisas ur Sverige om han eller hon döms
för ett brott som kan leda till fängelse och om en
domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer
till annan påföljd. En utlänning får dock utvisas
bara om han eller hon döms till svårare påföljd än
böter och det kan antas att han eller hon kommer
att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet eller om brottet, med hänsyn till den skada, fara
eller kränkning som det har inneburit för enskilda
eller allmänna intressen, är så allvarligt att han eller
hon inte bör få stanna kvar här. I lagen anges vidare att om en domstol överväger att utvisa en utlänning skall den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. En av de omständigheter som domstolen särskilt skall beakta är,
sedan en lagändring år 2004, om utlänningen har
barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av
kontakt med sin förälder, hur kontakten mellan
dem har varit och hur den skulle påverkas av att föräldern utvisas. Syftet med lagändringen var en
bättre harmonisering med barnkonventionens
principer och att domstolarna i större utsträckning
än tidigare skulle inhämta ett fylligt beslutsunderlag i de utvisningsärenden där barn berörs (prop.
2003/04:113, Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning
på grund av brott).
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År 2004 ändrades också lagen (1991:204) om
särskild personutredning i brottmål m.m. på så sätt
att det nu föreskrivs att socialnämnden, om det kan
bli fråga om utvisning av en utlänning på grund av
brott, på begäran skall bistå domstolen med upplysningar om huruvida utlänningen har barn i Sverige
och, om så är fallet, om barnets behov av och kontakt med föräldern, hur kontakten har varit och hur
den skulle påverkas av att utlänningen utvisas. Se
vidare ovan nämnda proposition.
Brottförebyggande rådet (Brå) genomförde under 2006 på uppdrag av regeringen en undersökning av hur domstolarna tillämpar utvisningsmöjligheten när det gäller utländska medborgare med
barn i Sverige, mot bakgrund av lagändringarna år
2004. Undersökningen visar att domstolarna i liten
utsträckning har utnyttjat den utökade möjligheten att begära in utlåtanden från socialnämnderna.
Det allra vanligaste var, i de undersökta domarna,
att tingsrätten bara hade information om förekomst av barn. Se vidare rapporten Barnets bästa?
Domstolarnas bedömningar i ärenden där föräldrar riskerar utvisning (Brå, 2006).
Högsta domstolen har i ett avgörande från
februari 2006 (nja 2006, s. 40), konstaterat att
det, utan att det uttryckligen sägs i lagen, får anses
åligga rätten att utnyttja möjligheten att få upplysningar från socialnämnden om det behövs för att
rätten skall kunna beakta en utvisnings konsekvenser för ett barn. Hovrätten har inte, enligt Högsta
domstolen, fullgjort den utredningsskyldighet som
åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av
en utlänning med barn i Sverige. Underlåtenheten
är att anse som ett rättegångsfel. Högsta domstolen
undanröjde hovrättens dom såvitt avsåg (bl.a.) frågan om utvisning och återförvisade målet i denna
del till hovrätten för fortsatt behandling.

Artikel 9

Exempel på tillämpning av artikel 9
Asptunaanstaltens arbete med barnperspektiv
Asptuna är en öppen anstalt för män. Den har drygt 100 platser och ligger i Botkyrka utanför Stockholm. Asptuna tar emot intagna med strafftider upp till ett år eller intagna med långa strafftider som
är i slutet av avtjänandet av straffet.
Asptuna arbetar aktivt med att underlätta barns umgänge med sina pappor som avtjänar fängelsestraff, och för långtidsdömda pappor att få hjälp med att återknyta kontakten med sina barn.
Utgångspunkten är alltid barnets behov av sin pappa och inte tvärtom. Behovet måste alltid styrkas
av t.ex. skola, förskola eller psykolog. Anstalten har regelbundna föräldracirklar där bl.a. vikten av att
vara förälder trots att man avtjänar fängelsestraff poängteras. Papporna uppmuntras också att berätta för sina barn att de sitter i fängelse. Barnets besök på anstalten underlättas om pappan har varit
öppen och ärlig. Vid besöken är personalens bemötande av barnet viktigt så att barnet inte känner
rädsla och obehag och därför inte vågar komma på besök. Anstalten har ett samarbete med Bryggan
Stockholm som kommer till anstalten en gång per månad och har en s.k. barndag. (Bryggan är en
ideell organisation som arbetar med barn vars föräldrar är föremål för kriminalvård och som har lokala föreningar på olika orter i Sverige, se vidare www.riksbryggan.se.) Barndagen innehåller olika aktiviteter för barnen och papporna. Den pappa som behöver hjälp i sitt förhållningssätt till sitt barn eller
en plats att träffas på kan få sådan hjälp genom Bryggan. På anstalten ﬁnns också tillgång till lekrum
och en uteplats.
Asptuna har arbetat med att låta barnperspektivet genomsyra verksamheten – verkställighetsplaner, permissioner och utesluss – under många år. All nyanställd personal introduceras i arbetet och
informeras om vikten av det.
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Checklista för artikel 9
n Hörs det berörda barnet i ärenden som handlar om åtskiljande av barn och föräldrar?
n Tar lagstiftning och praxis som reglerar utvisning av föräldrar hänsyn till barnets rätt
att inte skiljas från sina föräldrar, förutom när det är nödvändigt för barnets bästa?
n Ges tillräckligt stöd för att säkerställa barnets rätt att ha kontakt med båda föräldrarna
i de fall då det råder konﬂikt mellan föräldrarna?
n Ges tillräckligt stöd för att säkerställa att kontakten upprätthålls mellan barn och en
förälder som sitter i fängelse?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 9 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 7
artikel 8
artikel 10
artikel 11
artikel 16
artikel 18
artikel 20
artikel 21
artikel 22
artikel 24
artikel 25

rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
rätt att behålla sin identitet, även släktrelationer
familjeåterförening
skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
föräldrarnas gemensamma ansvar
barn som berövats sin familjemiljö
adoption
asylsökande barn
hälso- och sjukvård
regelbunden översyn av behandling vid placering utanför familjen under samhällets ansvar
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
artikel 37 frihetsberövande
artikel 40 unga lagöverträdare
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Resa in i eller lämna länder
för familjeåterförening
TEXTEN I ARTIKEL 10

1. I enlighet med konventionsstaternas förpliktelse under artikel 9,
punkt 1, skall ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa
in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening behandlas på
ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan
begäran inte medför negativa följder för de sökande och medlemmar av
deras familj.
2. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika stater skall ha rätt, utom i
undantagsfall, att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till
och direkt kontakt med båda föräldrarna. Konventionsstaterna skall för
detta ändamål och i enlighet med sin förpliktelse under artikel 9, punkt
1, respektera barnets och dess föräldrars rätt att lämna vilket land som
helst, innefattande sitt eget, och att resa in i sitt eget land. Rätten att lämna ett land skall vara underkastad endast sådana inskränkningar som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den nationella
säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public), folkhälsan eller den
allmänna sedligheten eller andra personers fri- och rättigheter samt är
förenliga med övriga i denna konvention erkända rättigheter.

Sammanfattning
Artikel 10 i barnkonventionen rör rätten till
»familjeåterförening« för barn som själva, eller
vars föräldrar, reser in i eller lämnar ett land. I artikeln krävs att konventionsstaterna hanterar familjeåterförening »på ett positivt, humant och snabbt
sätt« och tillåter föräldrar och barn att besöka
varandra om de bor i olika länder. De ﬂesta familjer
som berörs av artikel 10 är antingen »ekonomiska
migranter« eller ﬂyktingar.
Trots att familjesammanhållning är en grundläggande princip i konventionen är formuleringen
av artikel 10 påtagligt svagare än den i artikel 9.
Rätten till familjeåterförening är nämligen inte
uttryckligen garanterad (även om det i artikel 10
ﬁnns en direkt hänvisning till artikel 9[1]). Den för-

siktiga formuleringen i artikel 10 speglar önskemål
om att invandringen skall regleras.
Artikeln tar inte direkt upp rätten för barn eller
deras föräldrar att vid hot om utvisning »stanna
kvar« i syfte att familjen skall återförenas. Men
underförstått kan artikel 10 (liksom artikel 9) antas
täcka dessa fall eftersom en utvisad förälder genast
skulle önska återvända till landet.
Utöver att uppmuntra konventionsstaterna att
ratiﬁcera överenskommelser som gäller ﬂyktingar,
rekommenderar FN:s barnrättskommitté att länder ratiﬁcerar Internationella konventionen om skydd
för alla migrerande arbetstagare och deras familjer.
Konventionen trädde i kraft i juli 2003. Artikel 44 i
samma konvention säger att de stater som tillträtt
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konventionen »efter förmåga bör vidta åtgärder
som de anser lämpliga för att underlätta återförening av migrerande arbetare och deras makar,
eller personer som de har ett äktenskapsliknande
förhållande med, liksom med deras gemensamma
eller egna barn«. Artikel 22 skyddar migrerande
arbetare mot massfördrivning; artikel 14 skyddar
dem mot »godtyckliga eller olagliga ingripanden i
privat- eller familjeliv eller i hemmet ….«

Rätten för barn eller föräldrar till
att ansökningar om »att resa in i
eller lämna en konventionsstat för
familjeåterförening« skall »behandlas
på ett positivt, humant och snabbt sätt«
av konventionsstaterna
»Positivt«
När arbetet med att formulera denna artikel pågick
var några av konventionsstaternas representanter
bekymrade över tolkningen av ordet »positivt«.
Det fanns två alternativa förslag, »objektivt« och
»välvilligt«, men båda förkastades. »Välvilligt«
ansågs förmedla ett för tidigt omdöme, medan
ordet »positivt« – även om det är starkare än
»objektivt« – inte förutsätter att konventionsstaten måste bevilja ansökan.
Eftersom många rika länder under de senaste
decennierna i allt högre grad har stängt sina gränser för arbetskraftsinvandring, har familjeåterförening blivit det främsta lagliga skälet för invandrare att få bosätta sig i ett land. Det har i sin tur lett
till allt mer restriktiva villkor för rätten till familjeåterförening. Några länder kräver medborgarskap innan sådana rättigheter kan säkerställas.
Andra kräver numera att de sökande bevisar att de
har tillräckliga resurser för att försörja invandrarens familjemedlemmar, och de genomför invandrarkvotsystem; andra erkänner inte 16–18-åringar
som barn. Det ﬁnns också de som kräver att även
ﬂyktingars familjemedlemmar skall uppfylla kriterierna för ﬂyktingstatus. Kommittén anser att dessa restriktioner bryter mot barnkonventionen och
har konsekvent uttryckt sin oro för övergripande
reservationer som skyddar konventionsstaternas
reglering av invandringen.
Som tidigare sagts i sammanfattningen bör
bestämmelserna i denna artikel gälla barn vars föräldrar hotas av utvisning. Kommittén har klargjort
att barnens bästa bör komma i främsta rummet när
beslut fattas om att utvisa föräldrarna.
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»Humant«
Ordet »humant« avgränsar och stärker ordet
»positivt«. I de fall då föräldrar vistas utan tillstånd i ett land men deras barn har förvärvat rätten
till medborgarskap i värdlandet är det t.ex. mer
humant att låta familjen stanna i landet än att utvisa föräldrarna, trots att familjen i båda fallen fortfarande är tillsammans.
Såväl beslutet i sig som förfarandet för att fatta
beslut måste vara humant. Det är väsentligt att
familjeåterföreningsärenden
handläggs
med
respekt för de sökandes värdighet, även barnets
värdighet. Behandlingen på ﬂyktingförläggningar
kan ofta vara inhuman, liksom myndigheternas
utredningar för att fatta beslut. Kommittén har
betonat länken mellan artikel 10 och artikel 37 (frihetsberövande), och framhållit att också när sökande barn inkvarteras i bekväma miljöer, såsom på
hotell, är deras frihet fortfarande begränsad, och
deras särskilda behov kanske inte tillgodoses. Barn
bör inte utsättas för utredningar som kan skada
deras hälsa (t.ex. röntgenundersökningar av skelettet för att bestämma deras ålder) eller deras psykiska välbeﬁnnande (t.ex. traumatiska förhör). De bör
inte heller tvingas att genomgå medicinska tester
utan att de eller, när så är lämpligt, deras föräldrar
har givit sitt samtycke.
Kommitténs allmänna kommentar nr 6, »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«, betonar att ett
säkerställande av familjeåterförening inte får innebära att barn utsätts för fara:
»Familjeåterförening i hemlandet är inte för barnets bästa och bör därför inte fullföljas om det ﬁnns
’skälig risk’ för att ett sådant återvändande skulle
leda till kränkningar av barnets grundläggande
mänskliga rättigheter. … I detta sammanhang
måste man komma ihåg att barnets överlevnad
går före allt annat och är en förutsättning för att
åtnjuta alla andra rättigheter.
När familjeåterförening i hemlandet inte är
möjlig, oberoende av om det beror på rättsliga
hinder att återvända eller avvägningen av barnets
bästa, träder skyldigheterna enligt konventionens
artikel 9 och 10 i kraft, och de bör styra värdlandets beslut om familjeåterförening där.«
(crc/gc/2005/6, punkt 82–83.)

»Snabbt«
Alla rättsliga och administrativa förfaranden som
rör barn bör fullföljas så snabbt som möjligt. För-

Artikel 10

dröjning och osäkerhet kan vara till mycket stor
skada för barns utveckling. Det ﬁnns en känsla av
att en viss tidsperiod upplevs som betydligt »längre« i ett barns liv än en vuxens. I familjeåterföreningsärenden kan en fördröjning förstöra barns
möjligheter, t.ex. kan några barn passera nyckelåldern 18 år medan de väntar på att deras ansökan
skall behandlas. Kommittén har uttryckt oro för att
europeiska länder använder alltför lång tid för att
säkerställa att familjer återförenas, t.ex. genom att
de dröjer med att utfärda nödvändiga dokument
eller tillämpar alltför komplicerade förfaranden.

Rätten till att sådana ansökningar
»inte medför negativa följder« för
någon familjemedlem
Denna rättighet syftar på de länder där ansökningar om in- eller utresa har fått till följd att den sökande eller dennes familj har förföljts eller diskriminerats. Det är uppenbart att sådan behandling under
alla omständigheter innebär en kränkning av
mänskliga rättigheter. I samband med ansökan om
asyl kan mottagarlandet omedvetet orsaka barnet
eller dess familj negativa följder genom att göra
oförsiktiga förfrågningar. Därför måste försiktighet iakttas så att inte sekretessen bryts.

Ett barns rätt att (utom i undantagsfall)
»regelbundet upprätthålla ett personligt
förhållande till och direkt kontakt med
båda föräldrarna« när de bor i olika stater
Denna rättighet har stöd i Konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn
(1980) genom att föräldrar där ges rätten att verkställa domstolsbeslut om umgängesrätt (rätt till
kontakt eller umgänge) i de länder som ratiﬁcerat
konventionen. Men det är inte alla föräldrar som
beﬁnner sig i andra länder och har problem med att
få träffa sina barn, som också har domstolsbeslut.
Dessutom är det endast cirka en tredjedel av värl-

dens länder som har ratiﬁcerat eller tillträtt denna
konvention. Stater bör alltid välvilligt överväga
såväl ansökningar om umgänge som ansökningar
om in- och utresa för att utöva sin umgängesrätt.
Bevis för att barn har återvänt hem för att tillfälligt
återförenas med familjen bör inte påverka deras
ﬂyktingstatus.

Barns och föräldrars rätt att lämna
vilket land som helst (även sitt eget),
underkastad endast de lagstadgade
inskränkningar »som är nödvändiga
för att skydda den nationella säkerheten,
den allmänna ordningen (ordre public),
folkhälsan eller den allmänna sedligheten
eller andra personers fri- och rättigheter
samt är förenliga med övriga i denna
konvention erkända rättigheter«
Denna bestämmelse utarbetades när ett antal länder, bland andra många av dem som tillhörde före
detta Sovjetunionen, utan anledning vägrade tilllåta medborgare att lämna landet. I vissa länder gäller detta fortfarande.
Det franska begreppet ordre public används i ett
antal internationella överenskommelser. Det anses
vara mer precist än »allmän ordning«, men det
verkar som om det numera ﬁnns ﬂera olika tolkningar av ordre public runt om i världen. Några av
dem gäller snarare ekonomiska överväganden än de
sociala som normalt förstås med »allmän ordning«.

Barns och föräldrars rätt
»att resa in i sitt eget land«
Denna rättighet har inga begränsningar. En tidigare version av artikel 10 innehöll formuleringen att
ett barn hade rätt att »återvända« till sitt eget land,
men det ändrades till »resa in i« för att täcka även
de omständigheter då barn är födda utanför det
land där de är medborgare.
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Artikel 10 i Sverige
I proposition 1996/97:25 – Svensk migrationspolitik i
globalt perspektiv – uttryckte regeringen bl.a. följande om frågan om familjeåterförening.
»Artikel 10 i barnkonventionen har i prop. 1989/
90:107 behandlats som om den reglerar rätten till
uppehållstillstånd på grund av anknytning. Artikelns föreskrift om positiv och human behandling
av ansökningar om återförening innebär emellertid inte att dessa måste beviljas om det är i sökandens intresse utan formuleringen syftar på själva
ärendebehandlingen. Av andra artiklar i barnkonventionen (bl.a. artikel 3, 5 och 8) framgår betydelsen av att barn får förenas med sina föräldrar,
antingen det handlar om återförening av familjemedlemmar som tidigare levt tillsammans eller
om sammanföring i andra fall.«
»I samband med ratiﬁkationen av barnkonventionen gjordes den bedömningen, att konventionen inte innebär något förbud mot att skilja
föräldrar och barn åt när någon av dem gömmer
sig eller hålls gömd och heller inte i andra fall (bet.
1989/90:SoU28 s. 20). En vägledande princip är
emellertid att undvika åtgärder, som leder till att
barn skiljs från sina föräldrar. Detta följer av såväl
Europakonventionen (artikel 8) som barnkonventionen (bl.a. artikel 3 och 9).«

FN:s barnrättskommitté uttryckte i de tredje sammanfattande slutsatserna beträffande Sverige oro
över den orimligt långa behandlingstiden av familjeåterföreningsärenden för personer med ﬂyktingstatus. Kommittén rekommenderade en förbättring av åtagandena för att tillförsäkra att ﬂyktingars ansökningar om familjeåterförening i Sverige
behandlas på ett positivt, humant och effektivt sätt.
Den 30 april 2006 trädde en ändring i utlänningslagen (2005:716) i kraft som rör familjeåterförening för ensamkommande barn. Den nya
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lagtexten slår fast att ett ensamkommande barn
som är ﬂykting eller skyddsbehövande i övrigt har
en ovillkorlig rätt till återförening med sina föräldrar, i enlighet med EG-direktivet (2003/86/EG)
från den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (se vidare prop. 2005/06:72, Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt
vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid
familjeåterförening). Ensamkommande barn kan
dock också komma att beviljas uppehållstillstånd
på andra grunder, exempelvis anknytning till en
person bosatt i Sverige eller synnerligen ömmande
omständigheter. Denna grupp barn, som alltså
beviljats uppehållstillstånd men som inte är ﬂyktingar eller skyddsbehövande i övrigt, har ingen
motsvarande laglig rätt till familjeåterförening.
Dock kan uppehållstillstånd för familjeåterförening beviljas även i en sådan situation enligt andra
regler i utlänningslagen.
Den svenska regeringen har beslutat att inte
ratiﬁcera den internationella konventionen om
skydd för alla migrerande arbetares och deras
familjemedlemmars rättigheter. Anledningen är
att den globala kommissionen om internationell
migration (gcim) konstaterat att ett väldigt litet
antal stater har ratiﬁcerat konventionen respektive har förklarat att de planerar att göra det, och att
det därför behövs andra metoder för att skydda de
migrerande arbetarnas rättigheter. Regeringen
bedömer att arbetet med att skydda dessa rättigheter i Sverige bör koncentreras till att säkerställa
efterlevnaden av de andra centrala FN-konventionerna och att en ratiﬁcering därför inte är aktuell,
men vid behov kommer att övervägas på nytt i
samband med utarbetandet av nästa nationella
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna
(regeringens skrivelse 2005/06:95, En nationell
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–
2009, s. 26).

Artikel 10

Checklista för artikel 10
n Handläggs ansökningar så snabbt som möjligt från föräldrar eller barn om att familjen
skall återförenas?
n Görs det yttersta för att hitta familjemedlemmar?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 10 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till livet och till bästa möjliga överlevnad och utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 7
artikel 8
artikel 9
artikel 11
artikel 16
artikel 18
artikel 22
artikel 35

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
rätt att behålla sin identitet, även släktrelationer
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna förutom när det är nödvändigt för barnets bästa
skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
föräldrarnas gemensamma ansvar
asylsökande barn
förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
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Olovligt bortförande och
kvarhållande av barn i utlandet
TEXTEN I ARTIKEL 11

1. Konventionsstaterna skall vidta åtgärder för att bekämpa olovligt
bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.
2. För detta ändamål skall konventionsstaterna främja ingåendet av
bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller anslutning till
beﬁntliga överenskommelser.

Sammanfattning
De stater som har ratiﬁcerat konventionen har
enligt artikel 11 skyldighet att förhindra att barn
olagligt förs bort från eller hålls kvar utanför deras
jurisdiktion. Syftet är att säkerställa att dessa barn
kan hämtas tillbaka, och att bortförda barn som
förs in i deras jurisdiktion kan återsändas.
Även om denna artikel omfattar också de som
inte är föräldrar, bör det sägas att artikel 35 tar upp
bortförande och försäljning av, samt handel med
barn. Det gör även fakultativa protokollet till konventionen angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ. Skillnaden mellan de
två artiklarna är inte helt uppenbar mot bakgrund
av att »olovligt bortförande och kvarhållande av
barn i utlandet« innebär detsamma som endast
ordet »bortförande«. I stora drag är skillnaden en
fråga om pengar. Artikel 11 gäller barn som förs
bort för personlig vinning, snarare än ekonomisk,
medan »försäljning« och »handel« har ett kommersiellt eller sexuellt motiv. De som för bort barn
med enbart personliga motiv är oftast, men inte alltid, föräldrar eller andra släktingar.
I artikeln uppmuntras stater att ingå som parter
i multilaterala överenskommelser. Den viktigaste
av dem är Konventionen om de civila aspekterna på
internationella bortföranden av barn.

Åtgärder för att bekämpa
olovligt bortförande och
kvarhållande av barn i utlandet
Som framgår av artikel 11 är undertecknande och
genomförande av relevanta internationella överenskommelser ett mycket effektivt sätt att genomföra artikelns bestämmelser. En sådan överenskommelse är den ovannämnda Konventionen om de
civila aspekterna på internationella bortföranden av
barn (1980), vilken FN:s barnrättskommitté har
uppmuntrat stater att underteckna.
Konventionen om bortförande av barn är ett
världsomspännande instrument. I skrivande stund
har ett betydande antal länder ratiﬁcerat den, men
det är anmärkningsvärt att de allra ﬂesta länderna i
Mellanöstern och Fjärran Östern saknas bland dem.
Bestämmelserna i konventionen skyddar barn
under 16 år som olovligen (dvs. genom brott mot
någons vårdnadsrätt) har förts bort eller kvarhålls i
utlandet, om konventionen gäller de två berörda
länderna. Under sådana omständigheter kommer
en domstol normalt att besluta om att barnen omedelbart skall återvända till den plats där de är stadigvarande bosatta, och då kan ett slutgiltigt beslut om
deras framtid fattas. Domstolen kan vägra att besluta så om barnet vänder sig mot ett sådant beslut, om
det utsätts för allvarlig risk för skada eller om det
har vistats mer än ett år i den nya miljön och har
bosatt sig där. Det är dock inte domstolens uppgift
att utreda sakförhållandena i konﬂikten som sådan.
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Alla stater som har tillträtt konventionen har ett
administrativt organ som kallas centralmyndighet,
vars uppgift är att ta emot och vidarebefordra
ansökningar i enlighet med konventionen.
Utöver konventionen om bortförande av barn
ﬁnns det regionala överenskommelser såsom Europeiska konventionen om erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnad av barn samt om återställande av vård av barn. De kan vara till hjälp när principerna i konventionen om bortförande av barn
skall tillämpas, t.ex. genom att beﬁntliga domstolsbeslut verkställs. Några länder har tillträtt konventionen om bortförande av barn fullt ut, medan
andra har anslutit sig till bestämmelserna endast i
förhållande till vissa angivna länder. Även om stater
inte har ratiﬁcerat konventionen kan bilaterala
överenskommelser träffas mellan två länder, vilket
också rekommenderas av FN:s barnrättskommitté.
Konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996) trädde
dessutom i kraft 2002. Denna konvention behandlar inte föräldrars bortförande av barn direkt, men
den reglerar frågor som har samband med detta.
Det kan gälla vem som har föräldraansvar och vårdnadsrätt för barn som har ﬂyttat mellan länder eller
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vilket land som har jurisdiktion att agera för dessa
barns räkning (t.ex. det land där barnet är stadigvarande bosatt eller det land där barnet är medborgare). FN:s barnrättskommitté har uppmuntrat stater att ratiﬁcera även denna konvention.
Utöver att ratiﬁcera internationella överenskommelser och uppmuntra andra stater att göra
detsamma, skall en stat vidta andra åtgärder för att
genomföra artikel 11. Den skall särskilt säkerställa:
 att det ﬁnns en organisation som snabbt kan
upprätta kontroller vid gränserna och utverka
de domstolsbeslut som behövs (t.ex. att omhänderta barnets pass) när det misstänks att ett
barn kommer att föras bort
 att föräldrar får juridisk och ekonomisk hjälp
när det är nödvändigt för att bekosta barnets
återresa
 att tjänstemän vid ambassader och konsulat
samt de domare som övervakar att lagen efterlevs är väl insatta i de principer som ﬁnns i konventionen om bortförande av barn
 att information från regeringens departement
och statliga databaser är tillgänglig för att identiﬁera bortförda och olovligt kvarhållna barns
vistelseort.

Artikel 11

Artikel 11 i Sverige
I de tredje sammanfattande slutsatserna beträffande
Sverige noterade FN:s barnrättskommitté »med
tillfredsställelse« bl.a. att ekonomiskt stöd utgår
för att täcka kostnaderna vid återförande av barn
som olovligt bortförts eller hållits kvar i utlandet,
men också att det pågår ett antal tvister som gäller
barn med föräldrar av olika nationalitet. Kommittén rekommenderade en fortsatt förstärkning av
åtgärderna för att förebygga och bekämpa illegala
bortföranden och kvarhållande i utlandet och för
att lösa de pågående tvisterna i linje med principen
om barnets bästa. Redan i de andra sammanfattande
slutsatserna hade kommittén varit positivt inställd
till att Sverige redan hade tillträtt 1980 års Europarådskonvention om erkännande och verkställighet
av avgöranden rörande vårdnad om barn och om
återställande av vård av barn samt 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn.
De senaste åren har det alltmer uppmärksammats att en del barn som är bosatta i Sverige förs
utomlands mot sin vilja, ofta till sitt gamla hemland, för studier eller fostran. Om de fråntas pass
och resehandlingar blir en återresa till Sverige
mycket problematisk för dessa »strandsatta
barn«, som de betecknas i prop. 2005/06:114, Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till
Sverige.
»… I de länder som det hittills oftast rört sig om,
saknas i allmänhet det sociala skyddsnät som barnen har tillgång till i Sverige. Barnen har därför
inte sällan hamnat i situationer där de farit illa
eller där det funnits risk för att deras hälsa eller
utveckling skall skadas. När barnen tagit kontakt

med de svenska utlandsmyndigheterna har de ofta
haft akuta behov av hjälp till mat och bostad på
den aktuella platsen eftersom de tagit sig från en
annan del av landet till huvudstaden eller till och
med till ett annat land. Barnen har även haft
behov av ett nytt pass och hjälp med resan hem till
Sverige. … Vid en del tillfällen har dock vårdnadshavarna inte velat medverka till att barnet
reser tillbaka till Sverige. För att hjälpa dessa barn
tillbaka till Sverige, har utlandsmyndigheterna
vänt sig till socialtjänsten i den kommun där barnets vårdnadshavare är bosatta, för att med socialtjänstens hjälp försöka ordna med hemresa och
annat bistånd som kan bli aktuellt. Utlandsmyndigheterna har även haft att ta ställning i frågan
om möjligheterna att utfärda pass till dessa barn.
De har då funnit att det är osäkert vilka möjligheter som enligt gällande rätt ﬁnns att utfärda provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige,
utan att barnens vårdnadshavare lämnat medgivande.« (prop. 2005/06:144, s. 6f.)

Den 1 juli 2006 trädde ändringar i kraft i passlagen
(1978:302). Av lagens 11 § framgår nu att om en
passansökan avser ett barn skall pass utfärdas först
efter det att vårdnadshavare lämnat medgivande,
men att pass får utfärdas även utan sådant medgivande om barnet beﬁnner sig i en situation där det
ﬁnns risk för att dess hälsa eller utveckling skadas
eller det annars ﬁnns särskilda skäl. I 11 a § anges att
en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom
socialtjänsten på begäran av en passmyndighet
skall yttra sig i passärenden som gäller fråga om att
utan vårdnadshavares medgivande utfärda pass för
barn under 18 år.
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Checklista för artikel 11
n Finns det effektiva metoder för att förhindra att barn olagligt förs ut ur Sverige (t.ex.
gränskontroller, domstolsbeslut, omhändertagande av pass)?
n Har myndigheter skyldighet att lämna ut information till ansvarig myndighet som
hjälper till att spåra var ett bortfört barn vistas?
n Finns möjlighet för barn som förts bort att själva få hjälp att återvända till Sverige?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 11 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 7
artikel 8
artikel 9

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
rätt att behålla sin identitet, även släktrelationer
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa, rätt att regelbundet upprätthålla kontakten med båda föräldrarna
artikel 10 familjeåterförening
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 12

Respekt för barnets åsikter
TEXTEN I ARTIKEL 12

1. Konventionsstaterna skall 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 barnets
ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras,
antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på
ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Sammanfattning
FN:s barnrättskommitté hävdade tidigt att artikel
12 skulle betraktas som en grundläggande princip.
Som sådan är den relevant för alla aspekter på
genomförandet av barnkonventionen och tolkningen av alla de andra artiklarna.
I punkt 1 krävs att staterna säkerställer att alla
barn som kan bilda en åsikt också har rätt att fritt
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet.
Dessa åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande
till barnets ålder och mognad. Punkt 2 ger uttryckligen barnet rätt att höras i alla rättsliga och administrativa förfaranden som det berörs av. Dessa omfattar många olika typer av domstolsärenden och
även formella beslut som rör barnet, t.ex. utbildning, sjukvård, planering, miljö etc.
Kommittén har ständigt betonat att barn måste
ses som aktiva medborgare med rättigheter och att
ett huvudsyfte med konventionen är att poängtera
att de mänskliga rättigheterna även omfattar barn.
I artikel 12 understryks barnens ställning som
enskilda individer med grundläggande mänskliga
rättigheter, egna åsikter och känslor. Så görs även i
artikel 13 (barnets rätt till yttrandefrihet), artikel 14
(rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) och artikel 15 (föreningsfrihet). Kommittén
ogillar det den kallar »välgörenhets- och förmyndarmentalitet« i frågor som rör barn. År 2006 höll
kommittén under en dag en allmän diskussion om
»Barnets rätt att höras« och beslutade att inom

den närmaste framtiden anta en allmän kommentar om detta. I de första nio allmänna kommentarerna tolkas innebörden av artikel 12 i speciella
sammanhang.
De rättigheter som uttrycks i artikel 12 ger inte
rätt till självbestämmande utan handlar om att delta i besluten. Hänvisningarna till »den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga« i artikel 5 och 14
betonar att denna bör respekteras när det fattas
beslut.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger: »Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet
att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot
och sprida information och idéer med hjälp av alla
uttrycksmedel och oberoende av gränser« (artikel
19). Det som är så viktigt med barnkonventionens
artikel 12 är att den inte bara kräver att barn skall
tillförsäkras rätten att fritt uttrycka sina åsikter,
utan också att de skall ha möjlighet att höras och att
åsikterna skall »tillmätas betydelse«.

Barnet som aktiv, delaktig
medborgare med rättigheter
Efter kommitténs allmänna diskussion om »Barnets rätt att höras« 2006 antogs detaljerade rekommendationer med en inledning som säger följande:
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»Kommittén anser att erkännandet av barnets
rätt att utifrån den fortlöpande utvecklingen av
sin förmåga uttrycka åsikter och att delta i olika
aktiviteter är bra för barnet, familjen, gemenskapen enligt lokal sedvänja, skolan, samhället och
för demokratin.«
»Att tala, att delta, att ens åsikter beaktas: dessa
tre faser beskriver förloppet för att åtnjuta rätten
till delaktighet ur funktionell synvinkel. Den nya
och djupare meningen med denna rättighet är att
den bör ligga till grund för ett nytt socialt kontrakt. Därmed vinner barnen erkännande som
rättsinnehavare och har inte bara rätt till skydd
utan också till delaktighet i alla frågor som rör
dem, en rätt som kan anses som symbolen för detta
erkännande. På längre sikt medför det att de politiska, sociala, organisatoriska och kulturella strukturerna förändras.« (FN:s barnrättskommitté,
Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september
2006, Allmän diskussion, Rekommendationer,
Inledning. Hela texten ﬁnns på http://www.
ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm)

Kommittén framhåller att traditionella och kulturella attityder utgör det största hindret mot att barnet skall accepteras som medborgare med rättigheter och mot att artikel 12 genomförs i alla regioner.
Den uppmanar staterna att främja ett socialt klimat
som bidrar till att barn blir delaktiga (Rekommendationer, punkt 9).
I de sammanfattande slutsatserna manar kommittén ständigt till lagreformer och teoretisk och
praktisk utbildning för att genomföra artikel 12.
Den uppmuntrar också utveckling av organisationer för barn. Kommittén betonar att det inte är tillräckligt att lagstiftningen fastställer barnens rätt
att höras och att deras åsikter beaktas; barnen måste också bli medvetna om sina rättigheter. Staterna
uppmanas också att granska genomförandet av
artikel 12 och att reﬂektera över vilket inﬂytande
barns åsikter har på den politiska utvecklingen.
I förklaringen i det dokument som blev resultatet av FN:s generalförsamlings specialsession om
barn 2002, En värld anpassad för barn, uttrycks staternas skyldighet så här: »Lyssna på barnen och
säkerställ deras delaktighet. Barn och ungdomar är
rådiga medborgare som kan hjälpa till med att skapa en bättre framtid för alla. Vi måste respektera
deras rätt att i förhållande till sin ålder och mognad
uttrycka sina åsikter och att vara delaktiga i alla frågor som rör dem« (Förklaring, A/S-27/19/Rev.1,
punkt 7.9). I handlingsplanen identiﬁeras barnen
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som mycket viktiga deltagare i samhällslivet
(Handlingsplan, A/S-27/19/Rev.1, punkt 32 [1]).

Reservationer
FN:s barnrättskommitté uttrycker oro över förklaringar och reservationer som verkar ifrågasätta ett
fullständigt erkännande av barnet som medborgare med rättigheter och uppmanar alltid staterna att
dra tillbaka sådana.

Det barn »som är i stånd
att bilda egna åsikter«: artikel 12(1)
Artikel 12 anger ingen minimiålder för barnets rätt
att fritt uttrycka sina åsikter. Det är tydligt att barn
kan bilda egna åsikter från mycket tidig ålder och
faktiskt också gör så. Barnkonventionen ger inte
heller något stöd för dem som skulle vilja införa en
minimiålder för när det är möjligt att fastställa eller
ta hänsyn till ett barns åsikter. I den allmänna kommentaren om »Att genomföra barns rättigheter
under deras tidiga utveckling«, uppmuntrar kommittén konventionsstaterna att skapa en positiv
agenda för ett genomförande i tidig ålder:
»Det krävs en övergång från en traditionell tro
där barns tidiga utveckling i huvudsak anses vara
en period då den omogna människan socialiseras i
riktning mot den vuxna, mogna människans status. Barnkonventionen kräver att barnen, även de
allra yngsta, i sig själva respekteras som de personer de faktiskt är. Små barn bör erkännas som
aktiva medlemmar i familjen, gemenskapen enligt
lokal sedvänja och i samhället, med egna angelägenheter, intressen och åsikter.« (crc/c/gc/7,
punkt 5.)

Kommittén fortsätter med att betona
»… att artikel 12 gäller såväl yngre som äldre
barn. Som medborgare med rättigheter har också
de minsta barnen rätt att uttrycka sina åsikter, vilka skall ’tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad’ (artikel 12[1]). Små barn är
mycket känsliga för sin omgivning och skaffar sig
snabbt kunskap om de människor, platser och rutiner som fyller deras liv, samtidigt som de blir medvetna om sin egen unika identitet. De gör val och
kommunicerar känslor, uppfattningar och önskemål på ﬂera olika sätt långt innan de kan kommunicera via det talade och skrivna språket. I det
avseendet har kommittén följande synpunkter:

Artikel 12

(a) Konventionsstaterna uppmuntras att vidta
alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att principen att barnet är en medborgare med rättigheter,
rätt att yttra sig fritt och att tillfrågas i angelägenheter som rör honom eller henne genomförs redan
i ett tidigt skede och på lämpliga sätt med tanke på
barnets förmåga, barnets bästa och rätten att skyddas från skadliga upplevelser.
(b) Rätten att uttrycka åsikter och känslor bör
förankras i barnets dagliga liv i hemmet (och när
så är tillämpligt, även i den utvidgade familjen)
och i samhället, i allt som gäller hälso- och sjukvård och utbildning under barnets tidiga utveckling, liksom i rättsliga förfaranden, och i utvecklingen av riktlinjer och samhällstjänster, bl.a.
genom forskning och samråd.
(c) Konventionsstaterna bör vidta alla lämpliga
åtgärder för att främja att föräldrar, personal och
ansvariga myndigheter aktivt deltar i att skapa
möjligheter för små barn att i allt större omfattning utöva sina rättigheter i de dagliga aktiviteterna i alla relevanta situationer, även genom att öva
nödvändiga färdigheter. För att rätten till delaktighet skall uppfyllas krävs att vuxna antar ett
barnanpassat förhållningssätt, lyssnar till små
barn och respekterar deras värdighet och individuella åsikter. Det krävs också att vuxna visar tålamod och kreativitet genom att anpassa sina förväntningar till ett litet barns intressen, kunskapsnivå och sätt att kommunicera.« (crc/c/gc/7,
punkt 14.)

Några länder rapporterade att de hade fastställt en
minimiålder för barnets rätt att höras, t.ex. i vårdnadsärenden efter det att föräldrarna separerat eller
skilt sig. Barnkonventionen ger dock inget stöd för
detta, och staterna kan inte anföra principen om
barnets bästa för att hindra barn från att uttrycka
sina åsikter.

»… rätten att fritt uttrycka dessa«
Det ﬁnns inga begränsningar i konventionsstaternas skyldighet att tillförsäkra barnet rätten att
uttrycka sina åsikter fritt. Därmed poängteras särskilt att det inte ﬁnns något område där föräldrarna av tradition har makten, t.ex. i hemmet eller i
skolan, där barnets åsikter inte hör hemma. I artikel 13 konstateras detta på nytt och utvecklas till att
omfatta rätten att »söka, motta och sprida information och tankar av alla slag«. Det måste här också särskilt betonas att artikel 12 inte medför någon
skyldighet för barnet att uttrycka sina åsikter.

»… i alla frågor som rör barnet«
Det är få beslut som fattas inom familjen, samhället, regionen, nationellt eller internationellt som
inte rör barn. När arbetsgruppen som formulerade
barnkonventionen första gången diskuterade förslaget om att barnets rätt att uttrycka åsikter skulle
inkluderas, hänvisade texten till barnets rätt att
»uttrycka sin åsikt i frågor som rör barnets egen
person, särskilt äktenskap, yrkesval, medicinsk
behandling, utbildning och rekreation«. Men de
ﬂesta delegationerna kände att de frågor som konventionsstaterna skulle ge barn rätten att yttra åsikter om »inte borde begränsas av en lista, och därför
bör listan tas bort« (e/cn.4/1349*, s. 3 och e/cn.4/
L.1575, s. 13–14; Detrick, s. 224–225).
Hänvisningen till »alla frågor« visar att rätten
till delaktighet inte begränsas till sådana frågor
som speciﬁkt behandlas i konventionen.

»… barnets åsikter skall tillmätas betydelse
i förhållande till barnets ålder och mognad«
Formuleringen innebär en aktiv skyldighet att lyssna till barnens åsikter och att ta dem på allvar. Den
stämmer överens med principen om den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga som introducerades i artikel 5. När det beslutas om hur stor betydelse ett barns åsikter skall ha i en viss fråga måste
de två kriterierna ålder och mognad övervägas.
Ålder i sig är inte ett kriterium; barnkonventionen
förkastar speciﬁka åldersgränser för barnens betydelsefulla deltagande i att fatta beslut. Begreppet
mognad är inte deﬁnierat. Det innebär förmågan
att förstå och bedöma vilka konsekvenser den aktuella frågan medför. Detta gör i sin tur att beslutsfattarna är skyldiga att ge barnet tillräcklig information.

»För detta ändamål skall barnet
särskilt beredas möjlighet att höras …
i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet«: artikel 12(2)
När förslaget väcktes om att barn borde ha rätt att
höras i rättsliga och administrativa förfaranden,
kopplades denna rättighet till principen om barnets
bästa, som punkt 2 i artikel 3. Men den ﬂyttades
sedan och ﬁck en mer logisk placering tillsammans
med den övergripande principen om delaktighet, i
det som blev artikel 12 (e/cn.4/1989/48, s. 42–45;
Detrick, s. 226–227).
Placeringen visar att den andra punkten i artikel
12 gäller »barn som är i stånd att bilda egna åsik-
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ter«, vilket återigen betonar att mycket små barn
skall ha en formell rätt att höras. Som redan noterats ger konventionen inget stöd för en fastställd
minimiålder. Barnet »skall beredas möjlighet«,
dvs. staterna har en aktiv skyldighet att ge barnet
tillfälle att höras, men det är åter viktigt att betona
att det inte ﬁnns något krav på att barnet skall
uttrycka sina åsikter. »För detta ändamål …«
betyder också att domstolar etc. inte får låta sig
nöja med att höra barnets åsikter, utan dessa måste
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.
»Alla domstolsförfaranden som rör barnet«
omfattar en lång rad domstolsärenden, bl.a. alla
tvistemål såsom skilsmässa, vårdnadsärenden, omvårdnads- och adoptionsärenden, namnändring,
ansökningar om vistelseort, religion, utbildning,
rätt att förfoga över pengar etc., domstolsbeslut om
nationalitet, immigration och ﬂyktingstatus, och
därutöver brottmål. Kommittén har betonat att
bestämmelsen även gäller religiösa domstolar, liksom staternas engagemang i internationella domstolar. Det kan också hävdas att åtal mot föräldrarna omfattas, eftersom följderna kan drabba barnen
på ett dramatiskt sätt.
Hänvisningen till »administrativa förfaranden« ger en ännu bredare spännvidd, och därmed
innefattas t.ex. formella beslut om utbildning, sjukvård, planering och miljö, socialförsäkring, skyddsåtgärder för barn, alternativ omvårdnad, anställningar och administration av åtgärder för unga lagöverträdare.
I kommitténs allmänna kommentar nr 5, »Allmänna åtgärder för genomförandet av barnkonventionen«, poängteras att om det skall vara någon
mening med att ha rättigheter måste det ges effektiv gottgörelse som kompensation när en rättighet
har kränkts (crc/gc/2003/5, punkt 24 samt se
under artikel 4).
Kommittén tar upp artikel 12(2) i detalj i de
rekommendationer som antogs efter den allmänna
diskussionen 2006, »Barnets rätt att höras«:
»Kommittén påminner konventionsstaterna om
att barnets rätt att höras i rättsliga och administrativa förfaranden gäller i alla relevanta situationer
utan begränsningar, även när barn åtskilts från
sina föräldrar, i vårdnads- och adoptionsärenden,
när barn brutit mot lagen, när de utsatts för
fysiskt våld, sexuella övergrepp eller andra våldsbrott, när de söker asyl och när de har utsatts för
väpnad konﬂikt eller en krissituation.«
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»Kommittén hävdar bestämt att alla barn som
är inblandade i rättsliga och administrativa förfaranden måste informeras på ett barnanpassat sätt
om sin rätt att höras, hur det kan ske och andra
aspekter på förfarandena.«
»Kommittén förordar att konventionsstaterna
ger alla relevanta yrkesgrupper som deltar i rättsliga och administrativa förfaranden obligatorisk
utbildning i genomförandet av artikel 12. Domare
och andra beslutsfattare bör som regel tydligt
meddela och förklara resultatet av förfarandena,
särskilt om barnets åsikter inte har kunnat tillgodoses …«
»Kommittén ser gärna att konventionsstaterna
inrättar speciella rättshjälpssystem för att ge de
barn som är inblandade i administrativa och rättsliga förfaranden kvaliﬁcerat stöd och bistånd.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 39–43.)

Det är allmänt erkänt att domstolar och andra formella beslutsfattande organ behöver anpassas så att
barn kan bli delaktiga. Vid domstolsförhandlingar
kan det innebära förnyelse som t.ex. mer informell
fysisk utformning av rättssalen och domarnas och
advokaternas klädsel, ﬁlminspelning av förhör,
bildskärmar, separata väntrum och speciell förberedelse för barn som skall vittna (se även artikel
19). År 2005 antog FN:s ekonomiska och sociala
råd Riktlinjer för rättskipning i ärenden som rör barn
som utsatts för eller bevittnat brott. Där upprepas barnets rätt att vara delaktigt, och »barnanpassat« deﬁnieras som ett förhållningssätt som »tar hänsyn till
barnets rätt till skydd och till barnets individuella
behov och åsikter« (punkt 9[d]). Riktlinjerna ger
både principer och ramverk »som kan hjälpa medlemsstaterna att stärka skyddet för barn som är
offer och vittnen i det kriminalrättsliga systemet«
(Ekonomiska och sociala rådet, resolution 2005/
20, bilaga).
Kommittén uttrycker oro när barn, eller barn
under en viss ålder, inte har fri tillgång till domstolarna. I rekommendationerna som antogs efter den
allmänna diskussionen om »Barnets rätt att
höras« sägs följande:
»Kommittén hävdar bestämt att ålder inte bör
hindra barnets rätt att fullt ut delta i den rättsliga
processen. I de fall då konventionsstaterna har
inrättat en minimiålder för barnets rätt att höras,
bör åtgärder vidtas för att säkerställa att ett barn

Artikel 12

som är yngre än minimiåldern får sina åsikter
beaktade i förhållande till sin mognad, och att så
sker genom särskilt utbildade socialtjänstemän
eller personal ur andra yrkesgrupper.«
»Kommittén noterar vidare att åldern inte bör
hindra barnet från att ha tillgång till klagomålsförfaranden vid rättsliga och administrativa förfaranden.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från
den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän
diskussion, Rekommendationer, punkt 51–52.)

»antingen direkt eller genom företrädare
eller ett lämpligt organ och på ett sätt som
är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler«
Det är staterna som avgör hur barnets åsikter skall
höras, men om procedurreglerna säger att det bör
göras via en företrädare eller ett lämpligt organ
åligger det staterna att överföra barnets åsikter.
Denna princip bör inte förväxlas med den skyldighet som ﬁnns i artikel 3: att säkerställa att barnets
bästa kommer i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barn.
Klagomålsförfaranden. Enligt FN:s barnrättskommitté är effektiva, barnanpassade klagomålsförfaranden en del av genomförandet av artikel 12.
Barn behöver tillgång till klagomålsförfaranden för
alla områden: familjen, alternativ omvårdnad, skolan och alla andra institutioner, tjänster och inrättningar som ﬁnns för dem. Kommittén har ofta
uttryckt oro över bristen på klagomålsförfaranden
för barn.
När kommittén har stöttat utveckling av inrättningar som skall bevaka barnets mänskliga rättigheter, t.ex. en barnombudsman eller barnkommissionär, har kommittén uppmuntrat dessa att inrätta klagomålsförfaranden och även att granska barns
tillgång till andra klagomålsförfaranden (se artikel
4).
I samband med artikel 19 har kommittén rekommenderat att det inrättas klagomålsförfaranden för
barn som utsätts för våld i och utanför familjen, och
den har noterat att barn behöver kunna framföra
klagomål oberoende av sina föräldrar.
I sin allmänna kommentar »Rättigheter för
barn med funktionshinder« noterar kommittén att
funktionshindrade barn löper särskilt stor risk för
att utsättas för våld och vanvård, både inom familjen och på institutioner. Dålig tillgång till effektiva
system för klagomål och övervakning bidrar till
systematiska och ständiga övergrepp. Kommittén

uppmanar staterna att säkerställa att det ﬁnns tillgängliga och lyhörda funktioner för klagomål på
alla institutioner för barn med funktionshinder
(crc/c/gc/9, punkt 42–43).

Strategier för att genomföra
rätten till delaktighet
Rätten till delaktighet skall
återspeglas i nationell lagstiftning
FN:s barnrättskommitté understryker i sin allmänna kommentar nr 5 om »Allmänna åtgärder för
genomförandet av barnkonventionen« att artikel
12, tillsammans med de övriga artiklarna som utgör
konventionens grundläggande principer, bör föras
in i nationella lagar och förfaranden (crc/gc/
2003/5, punkt 12). För att båda punkterna i artikel
12 skall återspeglas i nationell rätt krävs bestämmelser som upprätthåller rätten till delaktighet i
lagar som gäller familjelivet, alternativ omvårdnad
för barn som berövats sin familjemiljö, skolan och
samhällslivet och dessutom alla formella rättsliga
och administrativa förfaranden som rör barnet.
I de rekommendationer som antogs efter den
allmänna diskussionen 2006 om »Barnets rätt att
höras« uppmanar kommittén staterna
»… att undersöka alla beﬁntliga lagar och förordningar i syfte att säkerställa att artikel 12 är integrerad i alla relevanta nationella lagar, förordningar och administrativa föreskrifter.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen,
september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 37.)

Staternas rapporter visar att principen i artikel 12 i
allt större utsträckning har införts i nationell lagstiftning, åtminstone när det gäller vissa delar av
barns liv och i vissa domstolsförhandlingar.

Rätten till information –
en förutsättning för delaktighet
I artikel 13 hävdas barnets frihet att »söka, motta
och sprida information och tankar av alla slag …«.
Dessutom hävdar artikel 17 barnets allmänna rätt
till information. Men när det gäller de olika områden där det fattas beslut och där barns åsikter kan
uttryckas – familjen, skolan, samhället, domstolarna etc. – ﬁnns en underförstådd skyldighet att
säkerställa att barnet fått tillräcklig information
om omständigheterna och de olika alternativen.
I rekommendationerna som antogs efter den all-
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männa diskussionen om »Barnets rätt att höras«
bekräftar kommittén än en gång att det ﬁnns
anknytning mellan artikel 12 och 13:
»… eftersom rätten att ta emot och vidarebefordra information är en viktig förutsättning för att
förverkliga barns delaktighet. Kommittén uppmanar konventionsstaterna att överväga att utarbeta
barnanpassad information när det gäller alla frågor som rör barn.« (FN:s barnrättskommitté,
Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september
2006, Allmän diskussion, Rekommendationer,
punkt 42.)

Rätt till delaktighet utan diskriminering
Tillsammans med principen om icke-diskriminering i artikel 2, betonar artikel 12 att alla barn har
samma rättighet att fritt uttrycka åsikter och att
dessa tas på allvar.
Behovet av särskilda åtgärder för att bekämpa
eventuell diskriminering när det gäller deltagande
lyfts fram i de rekommendationer som antogs efter
kommitténs allmänna diskussion om »Barnets rätt
att höras«:
»Kommittén betonar att lämpliga åtgärder måste
vidtas för att ta itu med diskrimineringen av utsatta eller marginaliserade grupper av barn, t.ex. de
som drabbats av fattigdom eller väpnad konﬂikt,
barn som inte omvårdas av sina föräldrar, även
barn på institutioner, barn med funktionshinder,
asylsökande och tvångsförﬂyttade barn, gatubarn
och barn som tillhör urbefolkningar och minoriteter, så att alla barn kan åtnjuta den rättighet som
uttrycks i artikel 12 …«
»Kommittén uppmanar konventionsstaterna
att rikta särskild uppmärksamhet mot ﬂickors rättigheter eftersom sexistiska stereotyper och patriarkala värderingar undergräver och begränsar
möjligheten att åtnjuta den rättighet som är formulerad i artikel 12.« (FN:s barnrättskommitté,
Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september
2006, Allmän diskussion, Rekommendationer,
punkt 8 och 10.)

I kommentarerna till staternas rapporter har kommittén betonat att barn med olika social och regional bakgrund bör uppmuntras till delaktighet, och
att särskild uppmärksamhet bör riktas mot utsatta
grupper. Behovet av att säkerställa att urbefolkningsbarn deltar i arbetet med att ta fram, genomföra och utvärdera strategier, riktlinjer och projekt
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som syftar till ett genomförande av deras rättigheter poängteras i de rekommendationer som antogs
efter kommitténs allmänna diskussion om »Rättigheter för urbefolkningsbarn« (Rapport från den
trettiofjärde sessionen, september/oktober 2003, crc/
c/133, Rekommendationer, s. 134, punkt 8).
Om barn med funktionshinder skall kunna delta utan att diskrimineras kan det krävas produktion
av material för särskilda medier och tillgänglighet
till särskild teknik, tolkar (t.ex. i teckenspråk för
barn med hörselnedsättning) och särskild utbildning, även för andra barn, föräldrar och andra
familjemedlemmar, lärare och andra vuxna.
I Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning krävs att:
»Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn
med funktionsnedsättning har rätt att fritt
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet,
och att dess åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, på samma
grunder som andra barn, och att barnet skall ha
tillgång till det bistånd som är lämpligt utifrån
dess funktionsnedsättning och ålder, för att förverkliga denna rättighet.« (Artikel 7[3]. När denna handbok trycktes hade den ofﬁciella översättningen av Konventionen om rättigheter för människor
med funktionsnedsättning ännu inte slutförts. Översättningen av såväl konventionens titel som citat
ur konventionstexten är översättarens egen inofﬁciella version.)

Artikel 21 om yttrande- och åsiktsfrihet och om tillgång till information speciﬁcerar åtgärder som staterna bör vidta för att säkerställa att personer med
funktionshinder skall kunna utöva dessa rättigheter.
Kommittén utvecklar detta i ett barnperspektiv
i sin allmänna kommentar nr 9, »Rättigheter för
barn med funktionshinder«:
»Oftast är det vuxna med och utan funktionshinder som utarbetar riktlinjer och fattar beslut som
gäller barn med funktionshinder medan barnen
själva lämnas utanför processen. Det är väsentligt
att barn med funktionshinder hörs i alla förfaranden som rör dem och att deras åsikter respekteras i
förhållande till den fortlöpande utvecklingen av
deras förmåga. Detta bör innefatta att de är representerade i olika organ såsom riksdag, kommittéer
och andra forum där de uttrycker åsikter och deltar i beslut som rör dem som barn i allmänhet och
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som barn med funktionshinder i synnerhet. Om
de engageras i en sådan process säkerställs inte
bara att politiken inriktas på deras behov och önskemål, det är också ett värdefullt verktyg för att nå
delaktighet eftersom det garanterar att beslutsprocessen bygger på deltagande. Barn bör få tillgång
till de kommunikationssätt som behövs för att
underlätta deras möjlighet att uttrycka sina åsikter. Dessutom bör konventionsstaterna stödja
utveckling av utbildning för familjer och olika
yrkesgrupper när det gäller att främja och respektera den fortlöpande utvecklingen av barns förmåga att ta större ansvar för beslut som rör deras
liv.« (crc/c/gc/9, punkt 15.)

Handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor säger följande: »Flickor får mindre uppmuntran än pojkar när det gäller att delta i
och lära sig mer om samhällets sociala, ekonomiska
och politiska funktioner. Det får till följd att de inte
ges samma möjligheter som pojkar att delta i
beslutsprocesser.« (Fjärde världskonferensen om
kvinnor, Peking, 1995, Handlingsplan, a/conf.
177/20/Rev.1, paragraf 265.) Detta ställer krav på
bl.a. utbildningsstrategier så att ﬂickors lika rätt till
delaktighet och respekt för sina åsikter säkerställs.

program där frågor som rör barn ingår, för att
främja en medvetenhet om barnets rättigheter och
skyldigheten att ta hänsyn till barns åsikter.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 29.)

Den främjar också föräldrautbildning, bl.a. om
barnets rättigheter (punkt 17), och utbildning för
lärare, för att täcka in även en lärarmetodik som
bygger på delaktighet (punkt 24).
När det gäller den övergripande skyldigheten att
»göra konventionens bestämmelser och principer
allmänt kända bland såväl vuxna som barn« (artikel 42) har kommittén särskilt betonat rätten till
delaktighet och hur viktigt det är att barnen själva
aktivt engagerar sig i strategierna för att artikel 42
skall anses uppfylld.

Att kartlägga genomförande och inﬂytande
Kommittén föreslår att staterna granskar i vilken
omfattning artikel 12 har genomförts, vilket betyder att fråga barnen själva i vilken utsträckning
deras åsikter blir hörda och respekterade, även
inom familjen. Arbetet i barnparlament och liknande institutioner bör utvärderas för att se vilket
inﬂytande de har på nationell politik (se nedan).

Genomförande oavsett resurser
FN:s barnrättskommitté har betonat att genomförandet av barnkonventionens grundläggande principer, däribland artikel 12, inte får vara beroende av
resurser.

Teoretisk och praktisk utbildning samt andra strategier för att främja barnets delaktighet
Kommittén erkänner att enbart lagstadgade ramverk, även om de är väsentliga, inte kommer att ge
de nödvändiga förändringarna i förhållningssätt
och praxis inom familjen, skolan eller samhället.
Därför har den gett sitt stöd för ﬂera andra strategier för att genomföra artikel 12, däribland särskilt
utbildning (med tanken att en nyckelstrategi är att
barnkonventionen ﬁnns med i läroplanen), informationsprogram och systematisk utbildning för
alla som arbetar med och för barn.
I de rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras«
påminner kommittén konventionsstaterna om:
»… behovet av att ordna utbildning om barnets
rättigheter för alla tjänstemän som har inﬂytande
på regeringens politik och genomför handlings-

Genomförande i olika sammanhang
I regeringen och den övergripande politiken
Barns delaktighet på politikens alla nivåer har uppmuntrats av FN:s barnrättskommitté. Så här säger
kommittén i den allmänna kommentaren nr 5,
»Allmänna åtgärder för genomförandet av barnkonventionen«:
»Artikel 12 i konventionen … kräver att barns
åsikter tillmäts betydelse i alla frågor som rör
dem, vilket uppenbarligen innefattar genomförandet av ’deras’ konvention.« (crc/gc/2003/5,
punkt 57.)

Kommittén betonar i samma kommentar att det
krävs att regering, riksdag och rättsväsende utvecklar ett perspektiv med inriktning på barnets rättigheter för att hela barnkonventionen skall genomföras effektivt. Den belyser särskilt de grundläggande
principerna, däribland artikel 12:
»Denna princip, som belyser barnets roll som
aktiv deltagare i arbetet med att främja, skydda
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och övervaka sina egna rättigheter, gäller i lika
hög grad alla åtgärder som staterna vidtar för att
genomföra konventionen.«
»Att öppna regeringens beslutsprocess för barn
är en positiv utmaning, och kommittén har upptäckt att staterna i allt större utsträckning antar
den. Mot bakgrund av att det är få stater som hittills har sänkt rösträttsåldern under 18 år, är
anledningen desto större att säkerställa respekten
för barns åsikter i regering och riksdag. Om samrådet skall ha någon betydelse måste såväl dokument som förfaranden göras tillgängliga. Men att
ge sken av att ’lyssna’ till barn är ganska enkelt; att
tillmäta deras åsikter betydelse kräver verklig förändring. Att lyssna till barn skall inte ses som ett
ändamål i sig, utan snarare som ett sätt för staterna att föra samspelet med barnen och åtgärderna
som vidtas å deras vägnar än närmare ett genomförande av barnets rättigheter.«
»Enstaka eller regelbundna händelser, såsom
barnparlament, kan vara stimulerande och öka
den allmänna medvetenheten. Men artikel 12
kräver kontinuerliga arrangemang. Barns delaktighet och samråd med barn får inte heller bli
symboliska handlingar för att bevisa politiskt
korrekta åsikter. Betoningen på ’frågor som rör
barnet’ i artikel 12(1) innebär att åsikterna hos
särskilda grupper av barn bör inhämtas i speciella
frågor. T.ex. kan unga lagöverträdare framföra
sina åsikter när det läggs förslag om lagändringar
på det området, eller kan adoptivbarn och barn
från adoptivfamiljer höras i ärenden om lagar och
riktlinjer som rör adoption. Det är viktigt att
regeringar utvecklar en direkt relation med barn,
inte bara en relation som förmedlas via frivilligorganisationer eller institutioner för mänskliga
rättigheter. När barnkonventionen var ny spelade frivilligorganisationerna en viktig roll genom
att vara de första att inta ett förhållningssätt till
barn som bygger på delaktighet. Men det ligger i
både regeringarnas och barnens intresse att ha en
god och direkt kontakt.« (crc/gc/2003/5,
punkt 12.)

Kommittén utvecklar sina tankar om barns delaktighet i sådana åtgärder som vidtas för konventionens genomförande i de rekommendationer som
antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras«. De innefattar förslag om att de
permanenta statliga organ som deﬁnieras som
ansvariga för barns rättigheter bör etablera direkt
kontakt med barn, liksom nationella institutioner
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för mänskliga rättigheter bör göra. Dessutom bör
barn delta i arbetet med att planera, ta fram, genomföra, utvärdera och följa upp nationella handlingsplaner (FN:s barnrättskommitté, Rapport från
den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän
diskussion, Rekommendationer, punkt 26–29).
Kommittén föreslår också att barn är delaktiga i
lagreformer och i arbetet med att främja ratiﬁcering av relevanta instrument för mänskliga rättigheter (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den
fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 32).
Kommittén har rekommenderat staterna att
skapa formella strukturer för barns delaktighet,
även på nationell nivå.
I den allmänna kommentaren nr 2, »Den roll
oberoende nationella institutioner för mänskliga
rättigheter spelar i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter«, belyser kommittén hur
viktig artikel 12 är:
»Nationella institutioner för mänskliga rättigheter
spelar en nyckelroll för att främja att regeringen
och hela samhället visar respekt för barns åsikter i
alla frågor som rör dem, som texten i barnkonventionens artikel 12 säger. Denna grundläggande
princip bör tillämpas på inrättandet och organisationen av nationella institutioner för mänskliga
rättigheter, liksom på deras aktiviteter. Institutionerna måste säkerställa att de har direkt kontakt
med barn och att barn är tillräckligt delaktiga i
samråd. T.ex. kan barnråd inrättas som rådgivande
organ till institutionerna i syfte att underlätta
barns delaktighet i frågor som rör dem.«
»Nationella institutioner för mänskliga rättigheter bör skapa särskilt anpassade handlingsplaner
för samråd och fantasifulla kommunikationsstrategier för att säkerställa att konventionens artikel
12 uppfylls helt. Det bör inrättas en rad lämpliga
sätt för barn att kommunicera med institutionen.« (crc/gc/2002/2, punkt 16–17.)

Barnparlament. Kommittén har välkomnat inrättandet av barnparlament som en strategi för delaktighet. Men den har också noterat att genomförandet av artikel 12 kräver kontinuerliga arrangemang
snarare än enstaka händelser, och att representation i sig inte nödvändigtvis uppfyller kravet att
staterna faktiskt lyssnar till barnens åsikter i den
aktuella frågan. Så i de rekommendationer som
antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras« uppmanas konventionsstaterna

Artikel 12

»… att när det gäller rätten till delaktighet byta
från ett händelsebaserat förhållningssätt till att
systematiskt inbegripa barnen i politiska frågor
för att säkerställa att barn kan uttrycka sina åsikter
och på ett effektivt sätt ta del i alla frågor som rör
dem.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport om den
fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 25.)

Kommittén fortsätter med att notera:
»Kommittén värdesätter det positiva steg som
tagits i ﬂera länder genom att det inrättats barnparlament på nationell, regional och lokal nivå.
Sådana initiativ ger värdefull insyn i den demokratiska processen och skapar kontakt mellan barn
och beslutsfattare. Men kommittén uppmanar
konventionsstaterna att utarbeta tydliga riktlinjer
för hur de åsikter som barnen lägger fram i dessa
forum beaktas i den formella politiska processen
och planeringen av politiken, och säkerställa att
barnen får tillräckligt gensvar på sina förslag.«
(Punkt 30.)

Den har betonat att barnparlament och liknande
verksamheter så långt det är möjligt bör återspegla
staternas olika grupper av barn i befolkningen, och
den har uppmuntrat utvärdering av det inﬂytande
sådana organ har på politikens utveckling.
Rösträtt. Kommittén har ännu inte undersökt vilken betydelse artikel 12 har haft för rösträttsåldern,
som i de ﬂesta stater sammanfaller med myndighetsåldern eller är högre. Men den noterar i sin allmänna kommentar nr 5, »Allmänna åtgärder för
genomförandet av barnkonventionen« (se ovan):
»Mot bakgrund av att det är få stater som hittills
har sänkt rösträttsåldern under 18 år, är det desto
större anledning att säkerställa respekten för barns
åsikter i regering och riksdag.« (crc/gc/2003/5,
punkt 12.)

Efter den allmänna diskussionen »Barnets rätt att
höras« rekommenderar kommittén:
»… att konventionsstaterna tar hänsyn till barnens delaktighet i samhället på olika nivåer och
noterar att det i vissa sammanhang uppstår inkonsekvenser, som t.ex. när barn under 18 år är skyldiga att göra värnplikt men inte har rösträtt.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtio-

tredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 38.)

I lokala styrelser och samhällsservice,
bl.a. planering, bostäder, miljö
Kommittén uppmuntrar att barn deltar i beslutsprocessen i lokala styrelser och i planering, genomförande och tillsyn av lokal samhällsservice. I de
rekommendationer som antogs efter den allmänna
diskussionen »Barnets rätt att höras« sägs följande:
»Kommittén efterlyser att barn aktivt engagerar
sig i lokala politiska frågor som gäller budgetanslag t.ex. inom områden som utbildning, hälsa,
arbetsförhållanden för ungdomar och våldsförebyggande åtgärder.« (Punkt 31.)

Vid skyddsåtgärder för barn
I barnkonventionens artikel 19 anges olika åtgärder för att säkerställa att barn skyddas mot alla former av våld och övergrepp. I varje enskilt fall, både
före och under eventuella skyddsåtgärder och i planering, genomförande och översyn av skyddssystem för barn är det väsentligt att barnets åsikter
respekteras. En lagstadgad skyldighet att fastställa
barns åsikter och att tillmäta dessa vederbörlig
betydelse bör införas i de lagar som gäller skydd för
barn och bör tillämpas i alla beslutsprocesser (se
artikel 19).
Kommittén hänvisar i de rekommendationer
som antogs efter den allmänna diskussionen om
»Barnets rätt att höras« till rätten att delta i domstolsförfaranden för barn som utsatts för våld
(punkt 48).
Kommittén har välkomnat utvecklingen av fria
hjälptelefoner där barn i förtroende kan uttrycka
sin oro och söka råd och hjälp.

I familjemiljön
FN:s barnrättskommitté har ständigt uppmuntrat
barn att delta i beslutsprocessen inom familjen.
Den har också föreslagit att deﬁnitioner av föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar bör innehålla en »skyldighet enligt artikel 12« att höra barnets
åsikter och ta dem på allvar. Bland de rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen »Barnets rätt att höras« sägs följande:
»Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna främjar föräldrautbildning ytterligare och
sprider information till föräldrar om konventionens rättigheter och särskilt barnets rätt att

131

Barnkonventionen

uttrycka sina åsikter, eftersom det gynnar hela
familjen.«
»Kommittén uppmuntrar föräldrar att bistå
sina barn för att främja att barns delaktighet på
olika nivåer i samhället förverkligas.«
»Kommittén erkänner att en familjestruktur
som bygger på delaktighet och där barnet fritt kan
uttrycka sina åsikter utgör en viktig förebild för
att uppmuntra barn att vara delaktiga i det vidare
samhället. Dessutom spelar den en förebyggande
roll i skyddet mot våld och övergrepp i hemmet.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 17–19.)

Barnets rätt till ett namn och en nationalitet, och
rätten att behålla sin identitet (artikel 7 och 8) kräver respekt för barnets åsikter.

Vid adoption
När det gäller adoption kräver artikel 12(2) att barnet hörs i alla rättsliga eller administrativa förfaranden, och artikel 21(a) hänvisar till de berörda
personernas »fulla samtycke« (se även artikel 21).
I de rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras«
lyfter kommittén fram skyldigheten att säkerställa
respekt för barnets åsikter i adoptionsprocessen
och vid beslut (punkt 44).

I beslut om vårdnad och alternativ omvårdnad
Artikel 20 tar upp staternas skyldighet att ge alternativ omvårdnad för barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö. Barnets rätt till delaktighet måste skyddas i alla sådana miljöer: familjehem, kafalah i islamisk lag, och alla typer av institutioner. Kommitténs tonvikt på behovet av att
lagstiftning och andra strategier återspeglar barns
rättigheter enligt artikel 12 gäller i lika stor
utsträckning alternativ omvårdnad. Utöver den
övergripande rätten att uttrycka sina åsikter och att
dessa tas på allvar (punkt 1), krävs i punkt 2 att barnet hörs i alla rättsliga eller administrativa förfaranden som gäller alternativ omvårdnad. Enligt
artikel 9(2) måste »alla berörda parter« beredas
möjlighet att delta i förfarandet när beslut fattas
om att det är nödvändigt att åtskilja ett barn från
sina föräldrar (se artikel 9). I artikel 25, om barn
som är placerade för omvårdnad, anges att skyddsåtgärder eller behandling måste ses över regelbundet, och enligt artikel 12 skall barn tillåtas delta i
denna översyn.
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Kommittén hänvisade till rätten till respekt för
barns åsikter i de rekommendationer som antogs
efter den allmänna diskussionen »Barn som står
utan föräldrarnas omvårdnad«:
»Mot bakgrund av artikel 12 rekommenderar
kommittén att alla intressenter fortsätter och stärker sina ansträngningar att beakta barns åsikter
och underlätta deras delaktighet i alla frågor som
rör dem. Det gäller inom utvärderings-, separations- och placeringsförfarandet, i omvårdnad
utanför hemmet och under övergångsperioden.
Den rekommenderar att barn skall höras genom
hela skyddsåtgärdsprocessen: före beslutet, medan
det genomförs och också efter genomförandet. I
detta syfte rekommenderar kommittén att det
inrättas en särskild mekanism som gör att barnet
betraktas som part i ärendet. Familjegruppsmöten
är en modell för att säkerställa att barnets åsikter
beaktas. Den rekommenderar också att konventionsstaterna regelbundet granskar i hur stor
utsträckning barns åsikter beaktas och åsikternas
inverkan på politik och domstolsbeslut och på
genomförandet av handlingsprogram.« (FN:s
barnrättskommitté, Rapport från den fyrtionde
sessionen, september 2005, crc/c/153, punkt 664.)

I skolan
I den första allmänna kommentaren om »Utbildningens syfte«, som kom 2001, säger kommittén
följande: »Barn förlorar inte sina mänskliga rättigheter när de går in genom skolporten« och belyser
hur viktigt det är att skolan respekterar barnens
rätt till delaktighet:
»… Att barn är delaktiga i skollivet, att det bildas
lokala skolstyrelser, studeranderåd, kamratutbildningsgrupper, kamratstödsgrupper och att barn
deltar i disciplinära förfaranden bör främjas som
en del i processen att lära sig utöva och faktiskt
uppleva att man utövar sina rättigheter.«
(crc/gc/2001/1, punkt 8.)

Kommittén upprepar detta i de rekommendationer
som antogs efter den allmänna diskussionen om
»Barnets rätt att höras« och fortsätter:
»Kommittén uppmuntrar aktivt samråd med barn
i utveckling och utvärdering av skolans läroplan,
även metodikutveckling, eftersom ökad delaktighet bidrar till att öka barnens engagemang i lärandeprocessen. Utbildningen bör sätta barnet i cen-
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trum och särskild hänsyn bör tas till situationen
för utsatta barn …«
»Kommittén uppmanar konventionsstaterna
att ge lärare utbildning i undervisningsmetoder
som bygger på delaktighet och vilka fördelar de
har, och i att särskilt uppmärksamma utsatta barns
behov eftersom den svåra situationen kan göra att
de avbryter studierna. Dessa barn måste få särskild
uppmärksamhet och möjlighet att uttrycka sina
åsikter utan att känna sig hotade.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen,
september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 17 och 19.)

Båda punkterna i artikel 12 är relevanta: den allmänna rätten för barn att fritt uttrycka sina åsikter
»i alla frågor som rör barnet« som gäller alla
aspekter på skollivet och beslut om skolan, och rätten att höras i »alla domstols- och administrativa
förfaranden som rör barnet«.
»Administrativa förfaranden« kan gälla val av
skola, avstängning från undervisningen, betygsoch bedömningsfrågor etc. Det behövs ett lagstadgat ramverk och förfaranden som tillåter samråd
med studerande som grupp, och för att fastställa
och beakta enskilda barns åsikter om individuella
beslut om deras utbildning.

I arbete
Utöver skyddande lagar och förfaranden för att
hindra utnyttjande av barn som arbetar (artikel
32), krävs enligt artikel 12 respekt för barnets åsikter, och i alla rättsliga och administrativa förfaranden som rör barn, har barnet rätt att höras. Barn
måste också ha tillgång till klagomålsförfaranden
när det gäller arbete. Men en av utmaningarna för
att få slut på barnarbete är att säkerställa att ansvariga hör och reagerar på barns ofta uppriktiga åsikt
att de bör tjäna pengar och hjälpa till med att försörja familjen.
ILO:s rekommendation (nr 190), tillägget till
Konventionen om de värsta formerna av barnarbete,
1999 (nr 182), betonar vikten av att beakta åsikterna från barn som direkt drabbas av de värsta formerna av barnarbete (se artikel 32).

Inom miljöskydd och hållbar utveckling
Artikel 29 kräver att barns utbildning inriktas på
att »utveckla respekt för naturmiljön«; artikel 24
kräver att barn får information om ren miljö och
hänvisar till de faror och risker som miljöförstöring
innebär.

Flera konventionsstater har rapporterat om att
de utvecklat miljöutbildningar och att barn aktivt
deltar i att främja miljöskyddet. Barns direkta delaktighet belystes av Konferensen om miljö och
utveckling 1992 (se Agenda 21, kapitel 25, Mål).

I enskilda beslut om hälsa och
i planering och tillhandahållande av sjukvård
Barnkonventionen hävdar barnens rätt att vara delaktiga i beslut om deras hälsa och sjukvård men
också i planering och tillhandahållande av sjukvård
som är relevant för dem (se även artikel 1 och 24).
En aspekt på detta är hur stor förmåga barn har att
fatta beslut om sin egen sjukvård. I kommitténs allmänna kommentar nr 4, om »Ungdomars hälsa
och utveckling«, kommenteras först staternas
övergripande skyldighet:
»Att säkerställa att unga ﬂickor och pojkar har
möjlighet att aktivt delta i planeringen av och
handlingsprogram för deras egen hälsa och
utveckling …« (crc/gc/2003/4, punkt 39 [d].)

Därefter diskuteras rätten att samtycka till behandling:
»Innan föräldrarna ger sitt samtycke behöver
ungdomar ha en chans att uttrycka sina åsikter
fritt, och dessa skall enligt artikel 12 tillmätas
vederbörlig betydelse. Men om den unge har nått
tillräcklig mognad skall hon/han själv ge sitt fulla
samtycke, medan föräldrarna skall informeras om
det är för ’barnets bästa’« (artikel 3).
»Med hänsyn till privatliv och sekretess och
den därtill kopplade frågan om fullt samtycke till
behandling, bör konventionsstaterna (a) anta
lagar eller föreskrifter för att säkerställa att ungdomar får sekretessbelagd rådgivning om behandling
så att de kan ge sitt fulla samtycke. Sådana lagar
eller föreskrifter bör ange en åldersgräns för denna
process, eller hänvisa till den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga; och (b) anordna
utbildning för sjukvårdspersonal om ungdomars
rätt till privatliv och sekretess, rätt till att få information om planerad behandling och att ge sitt
fulla samtycke till behandling.« (crc/gc/2003/4,
punkt 31–32.)

Några länder har fastställt en åldersgräns för när
barn anses kunna ge sitt samtycke till medicinsk
behandling. I andra länder ﬁnns ingen sådan
åldersgräns, men man tillämpar en princip att bar-
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net får rätt att fatta egna beslut när det väl bedöms
ha »tillräcklig kunskap«. Det senare går mer i linje med begreppet den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga. I vissa fall kopplas detta till en förutsättning i lagen att ett barn vid en viss ålder har
nått tillräcklig mognad (se även artikel 1).
Kommittén tar upp rätten till delaktighet även i
den allmänna kommentaren om »Hiv/aids och
barnets rättigheter«:
»Barn är medborgare med rättigheter, och utifrån
den fortlöpande utvecklingen av sin förmåga har
de rätt att delta i arbetet med att öka medvetenheten om hiv/aids genom att tala fritt om hur deras
liv påverkas. De har också rätt att delta i utvecklingen av riktlinjer och handlingsprogram för arbetet mot hiv/aids. Delaktighet har varit till störst
nytta för barnen när de aktivt har deltagit i att
bedöma behov, ﬁnna lösningar, forma strategier
och genomföra dem i stället för att ses som objekt
för andras beslut.« (crc/gc/2003/3, punkt 12.)

I medierna
En rekommendation som antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras« hänvisar till mediernas bidrag:
»Kommittén erkänner att medierna spelar en viktig roll när det gäller att främja medvetenheten
om barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Därför
uppmanas olika medier, såsom radio och tv, att
tillföra ytterligare resurser för att öka barnens delaktighet i utvecklingen av program och låta dem
utveckla och leda medieinitiativ om deras rättigheter.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den
fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 36.)

I förfaranden för att söka asyl och immigrera
Principerna i artikel 12 bör tillämpas vid alla immigrationsförfaranden, även vid ansökan om asyl, i
förhållande till artikel 10 och 22.
I den allmänna kommentaren om »Behandling
av ensamkommande och separerade barn utanför
deras ursprungsland« säger kommittén följande:
»Enligt konventionens artikel 12 skall barnets
åsikter och önskemål fastställas och beaktas vid
beslut om vilka åtgärder som skall vidtas för
ensamkommande och separerade barn (artikel
12[1]). För att sådana åsikter och önskemål skall
bygga på kunskap är det helt nödvändigt att dessa
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barn får all relevant information om t.ex. vad de
har rätt till, vilken hjälp som ﬁnns tillgänglig (bl.a.
kommunikationsmöjligheter), asylprocessen, hur
familjen kan spåras och vilken situation som råder
i ursprungslandet (artikel 13, 17 och 22[2]). Vid
arrangemang som gäller förmyndarskap, omvårdnad och bostäder skall också barnens åsikter beaktas. Informationen måste ges på ett sätt som passar för varje enskilt barn vad gäller mognad och
förståelse. Eftersom delaktighet är beroende av
tillförlitlig kommunikation bör tolkar ﬁnnas att
tillgå under hela förfarandet, om så behövs.«
(crc/gc/2005/6, punkt 25.)

I bestämmelser om unga lagöverträdare
Utöver kraven som ställs i de grundläggande principerna i artikel 12(1) och (2), krävs i artikel 37 och
40 lagstiftande och andra åtgärder för att säkerställa barnets delaktighet när det gäller bestämmelser
om unga lagöverträdare. Enligt artikel 37(d) har
alla frihetsberövade barn rätt att snarast få juridisk
och annan hjälp och att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig myndighet (se artikel 37). Enligt artikel 40(2)
(b) har ett barn som misstänks eller åtalas för ett
brott samma rätt att få juridisk eller annan hjälp
och att få sin sak prövad i en opartisk förhandling,
med hjälp av tolk om det behövs (se artikel 40).
I de rekommendationer som antogs efter den
allmänna diskussionen om »Barnets rätt att
höras« hänvisar kommittén till FN:s minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet, »Pekingreglerna«, som säger att
»förhandlingarna skall genomföras i en förstående
anda som skall tillåta den unge att delta och att
uttrycka sig fritt« (punkt 14[2]). De hänvisar också
till FN:s riktlinjer för förhindrande av ungdomsbrottslighet, Riyadhriktlinjerna, som särskilt betonar vikten av delaktighet i det förebyggande arbetet, liksom i planeringen och genomförandet (för
mer information, se artikel 40).
Kommittén påminner konventionsstaterna om
vad som kan anses vara minimikrav för att säkerställa att unga lagöverträdare får sina åsikter tillräckligt beaktade så att deras delaktighet följer kraven i artikel 12 och 40:
»(a) tillräcklig juridisk eller annan lämplig hjälp
(b) fri tillgång till tolk om barnet inte kan tala
eller förstå det språk som används
(c) respekt för sitt privatliv under alla skeden i
förfarandet

Artikel 12

(d) erkännandet att barnet har rätt att fritt delta och inte tvingas att avge vittnesmål.« (FN:s
barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion,
Rekommendationer, punkt 48.)

I kommitténs arbete och
rapporteringsprocessen enligt konventionen
I rekommendationerna som antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras«
säger kommittén att den:
»… erkänner hur viktigt det är att barn är delaktiga i kommitténs arbete och uppmuntrar de barn
och ungdomar som är representanter att ge information i samband med periodiska rapporter och
betonar särskilt deras viktiga roll i att tala för och
övervaka genomförandet av de sammanfattande
slutsatserna på nationell nivå.«
»Kommittén försöker fortfarande undersöka
hur barn kan bli än mer delaktiga i kommitténs
arbete och uppmuntrar särskilt större deltagande
från barn under förberedande muntliga sessioner
med representanter från det civila samhället.«
(Punkt 57–58.)

Detta var en reaktion på förslag från barn som deltog i den allmänna diskussionen. Förslagen var att
ett barn borde vara medlem i kommittén, att en
referensgrupp som består av barn borde arbeta tillsammans med kommittén och att det borde vara
mer direkt kontakt under hela arbetet.
I rekommendationerna föreslår kommittén att
konventionsstaterna
»… aktivt inbegriper barn i den periodiska rapporteringsprocessen för konventionen. Den uppmanar också barn att spela en aktiv roll med att
identiﬁera aspekter på mänskliga rättigheter som
behöver uppmärksammas ytterligare och övervaka
genomförandet av de sammanfattande slutsatserna på nationell nivå«. (Punkt 31.)

Kommittén föreslår också att frivilligorganisationer, bl.a. nationsförbund för barns rättigheter, bör
ta med barn direkt i den »parallella rapporteringen« enligt konventionen. Kommittén uppmuntrar
barns närvaro under förberedande muntliga sessioner med kommittén (punkt 34).
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Artikel 12 i Sverige
Artikel 12 ger uttryck för en av de grundläggande
principerna i konventionen. Den slår fast att ett
barn som är i stånd att bilda egna åsikter skall ges
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör
barnet. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Som ovan nämnts ﬁnns det inget stöd i konventionen för att sätta minimiåldrar från vilka barn
har rätt att få komma till tals i olika sammanhang.
Barnet skall beredas möjlighet att höras, antingen
direkt eller genom en företrädare, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som
rör honom eller henne och på ett sätt som står i
överensstämmelse med lagen.
Artikel 12 har givit upphov till bestämmelser
om barns rätt att komma till tals i ett ﬂertal svenska lagar på olika områden. Nedan redogörs för
några av dessa. Att lagen ger uttryck för en viss
princip innebär dock inte med automatik att principen verkligen tillämpas i det enskilda fallet. En
forskare vid den juridiska institutionen vid Uppsala universitet har undersökt frågan om huruvida
barns rätt till deltagande i enlighet med artikel 12
verkligen är en rättighet, såväl i praktiken som i
teorin. Slutsatsen i hennes avhandling är att principen i artikel 12 inte har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Barns rätt till deltagande handlar oftast mer om retorik än praktik, både i väster-

ländska stater och i stater som tydligare präglas av
traditionella attityder och kulturer. Detta beror på
den traditionella synen på barn som råder och som
går stick i stäv med artikel 12 som förutsätter en
annan barnsyn: barn som fullvärdiga, kompetenta
människor vars ord och deltagande har ett värde i
sig. (The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric? Rebecca Stern, Uppsala universitet 2006, och
nättidskriften Förskolan nr 01/2007.)

Barn och familj
Den 1 juli 2006 ändrades ett ﬂertal av föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad och umgänge. Syftet med ändringarna är att ytterligare lyfta fram
betydelsen av att hänsyn tas till vad som är bäst för
barnet och att förbättra barnets rätt att komma till
tals. Innan en domstol avgör ett mål om vårdnad,
boende eller umgänge måste socialnämnden ges
tillfälle att lämna s.k. upplysningar. Innan sådana
upplysningar lämnas till domstolen inför ett interimistiskt beslut, är efter lagändringen huvudregeln
att barnet skall beredas tillfälle att komma till tals
inför socialnämnden. Avsikten är att domstolen
skall få ett så fylligt beslutsunderlag som möjligt
och att barnet skall få tillfälle att uttrycka sin åsikt
så tidigt som möjligt i processen.
Efter lagändringen har stadgandet i föräldrabalken följande lydelse.

Exempel på tillämpning av artikel 12
Katarina Norra skola i Stockholm
På Katarina Norra grundskola i Stockholm vill man uppmuntra eleverna till självständigt tänkande,
delaktighet och inﬂytande. Skolan är kommunal men styrs av en lokal styrelse i vilken föräldrar, elever, personal och skolledning har representanter. Konkreta exempel på elevernas delaktighet är att
elevrepresentanter ﬁnns med vid intervjuerna när ny personal rekryteras till skolan och i skolans budgetgrupp. I arbetet med budgeten synliggörs alla kostnader tydligt för elever, föräldrar och övriga i
budgetgruppen. Eleverna har inﬂytande över hur de pengar skall fördelas som återstår efter det att
nödvändiga kostnader betalats. Elevrepresentanterna tar in synpunkter från skolans övriga elever
och förslagen diskuteras i budgetgruppen till dess att en överensstämmelse nås. Nyligen har det, på
elevernas initiativ, beslutats att skolans satsning på musik skall prioriteras ekonomiskt även i fortsättningen. Ett annat tydligt exempel på när eleverna inte bara ﬁck komma till tals utan när de vuxna också tillmätte deras åsikter stor betydelse, var när skolledningen övervägde att ställa in den årliga skidresan till fjällen eftersom det krävdes privata ekonomiska bidrag från varje elev för att ﬁnansiera
resan, och detta inte bedömdes vara förenligt med reglerna i skollagen. Elevrådet framförde då sina
synpunkter, nämligen att resan var en av skolårets viktigaste och roligaste dagar och att den inte borde ställas in. Skolledningen, som inte tidigare hade insett resans betydelse för eleverna, beslutade då
att resan skulle ﬁnansieras fullt ut av skolan för att den skulle kunna genomföras.
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»Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende
och umgänge blir tillbörligt utredda. Innan rätten
avgör ett ärende om vårdnad, boende eller umgänge
skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. … Om det inte är olämpligt, skall den som
verkställer utredningen försöka klarlägga barnets
inställning och redovisa den för rätten samt lämna
förslag till beslut. … Barnet får höras inför rätten,
om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart
att barnet inte kan ta skada av att höras.«

Vidare gäller från den 1 juli 2006 att om barnet har
nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör
beaktas, får inte verkställighet av en dom om vårdnad, boende eller umgänge ske mot barnets vilja
utom då rätten ﬁnner det nödvändigt av hänsyn till
hans eller hennes bästa. Den 12-årsgräns som fanns
i föräldrabalken före lagändringen är därmed borttagen.
Se vidare proposition 2005/06:99, Nya vårdnadsregler.

Barn och skolan
I skollagen ﬁnns en övergripande bestämmelse om
att elever skall ha inﬂytande över hur deras utbildning utformas. För grundskolan gäller att omfattningen och utformningen av elevernas inﬂytande
skall anpassas efter deras ålder och mognad. Även
de tre läroplanerna som reglerar skolverksamhet,
förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet
(Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94) innehåller bestämmelser om barns och elevers inﬂytande.
Se vidare artikel 28.

Barn och socialtjänsten
I socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas
och genomföras tillsammans med honom eller henne. När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall
tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder
och mognad. Se proposition 1996/97:124, Ändring
i socialtjänstlagen.
I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (lvu) anges att insatser inom
socialtjänsten för barn och ungdomar skall göras i
samförstånd med den unge och hans eller hennes
vårdnadshavare enligt bestämmelserna i social-

tjänstlagen, och att den unges inställning, så långt
det är möjligt, skall klarläggas. Hänsyn skall tas till
den unges vilja med beaktande av hans eller hennes
ålder och mognad.

Barn och migrationsproceduren
I utlänningslagen (2005:716) anges att när frågor
om tillstånd enligt lagen skall bedömas, och ett
barn berörs av ett beslut i ärendet, skall barnet
höras, om det inte är olämpligt. Den hänsyn skall
tas till det barnet har sagt som barnets ålder och
mognad motiverar.
I samband med 2005 års revision av utlänningslagen ﬁck bestämmelsen en något annorlunda
lydelse än den tidigare haft. I 1989 års lag hette det
att det skulle »klarläggas« vad ett barn har att
anföra. Genom att i 2005 års lag använda uttrycket
»höras« nådde lagstiftaren en överensstämmelse
med artikel 12 i konventionen. Dessutom placerades bestämmelsen i lagens första kapitel, medan det
i 1989 års lag hade funnits i det elfte kapitlet. Flytten av bestämmelsen till lagens inledning syftade
till att understryka vikten av att artikel 12 i barnkonventionen följs. Se vidare propositioner 2004/
05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden och 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv.

FN:s barnrättskommittés
slutsatser beträffande Sverige
I de tredje sammanfattande slutsatserna välkomnade
FN:s kommitté för barnets rättigheter »de olika
program och lagändringar för att stärka barnets
rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör
det och garantera dess rättmätiga betydelse, exempelvis i s.k. ungdomsråd liksom barnets rätt att
höras i rättegångsförfaranden samt i frågor som rör
skolan.« Kommittén uttryckte dock oro över att en
del barn och ungdomar trots detta inte känner att
de har något verkligt inﬂytande i frågor som rör
deras tillvaro i samhället. Kommittén rekommenderade regeringen att säkerställa att administrativa
och andra beslut som är relevanta för barnet innehåller information om hur barnets åsikter inhämtades, i vilken utsträckning barnets åsikter accepterades och varför, samt att överväga att ge lämplig
assistans till barn i konﬂiktfyllda tvister om vårdnad och umgänge.
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Checklista för artikel 12
n Finns det en skyldighet att respektera artikel 12 i lagstiftning och praxis som gäller bl.a.
 vårdnads- och umgängesfrågor?
 placering inom alternativ omvårdnad?
 adoptionsförfaranden?
 hälso- och sjukvård?
 unga lagöverträdare?
 asylprocessen?
 skolor?
 stadsplanering och miljöfrågor?
n Har alla barn, utan diskriminering, de rättigheter som uttrycks i artikel 12, om nödvändigt med hjälp av tolkar, översättningar, särskilt material och teknik?
n Säkerställer lagstiftning och praxis att barn aldrig tvingas att uttrycka sina åsikter?
n Främjas barns rätt till delaktighet inom familjen genom föräldrautbildning och förberedelse inför föräldraskapet?
n Finns utbildning i att främja barns rätt till delaktighet för personal inom bl.a.
 rättsväsendet?
 skolan?
 hälso- och sjukvården?
n Får barn utbildning i mediekunskap så att de kan förhålla sig till och vara delaktiga i
medierna?
n Respekteras artikel 12 i arbetet med regeringens rapporter till FN:s barnrättskommitté?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 12 har av FN:s barnrättskommitté deﬁnierats som en grundläggande princip och
är relevant för genomförandet av hela konventionen.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De övriga grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
Genomförandet av alla andra artiklar kräver hänsyn till barnets rätt att höras och att
hans/hennes åsikter tas på allvar. Barnet har uttryckligen rätt att höras i alla rättsliga och
administrativa förfaranden som rör barnet. Denna rättighet är tillämplig på t.ex. artikel 9,
10, 20, 21, 25, 37 och 40. Även artikel 13 (yttrandefrihet), artikel 14 (tanke-, samvets- och
religionsfrihet) och artikel 15 (föreningsfrihet) är nära kopplade till artikel 12.
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Barnets rätt till yttrandefrihet
TEXTEN I ARTIKEL 13

1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att
oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information
och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men
endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga
a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller
b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen
(ordre public) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten.

Sammanfattning

Rätten till yttrandefrihet

Detta är en av många artiklar i barnkonventionen
som slår fast att de medborgerliga rättigheter som
garanteras »var och en« i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den Internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter faktiskt gäller barn. I den första punkten beskrivs rätten till yttrandefrihet: att
»söka, motta och sprida« information och tankar
av alla slag. I den andra punkten anges de få
inskränkningar som får göras när barnet utövar
denna rätt.
Rätten till yttrandefrihet är nära förknippad med
artikel 12 som rör barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att dessa skall tas på allvar. Detsamma gäller
de två efterföljande artiklarna som tar upp tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet samt föreningsfrihet. Vidare anges i artikel 17 att barnet skall
ha tillgång till information och material. FN:s barnrättskommitté har i sin undersökning av rapporter
betonat att barnet har rättigheter och att barnets
medborgerliga rättigheter uttryckligen bör erkännas
i lag. I artikel 30 hävdas de nära förknippade kulturella, religiösa och språkliga rättigheterna för barn
som tillhör minoriteter och urbefolkningar. Artikel
31 tar upp barns rätt till lek och fritid samt rätt att
delta i det kulturella och konstnärliga livet.

I artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna garanteras att: »Var och
en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information
och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.« Artikel 19 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har
en liknande formulering.
FN:s barnrättskommitté har betonat att när det
gäller barn räcker det inte att dessa principer återspeglas i grundlagen med formuleringen att de gäller »var och en«. Kommittén förväntar sig att
barnets yttrandefrihet uttryckligen garanteras i
lagstiftningen (och i artikeln krävs att eventuella
inskränkningar i denna rättighet anges i lagstiftningen).
Kommittén riktar därefter uppmärksamheten
mot traditionella förhållningssätt som hindrar
barn från att åtnjuta rätten till yttrandefrihet. Den
noterar att genomförandet av artikel 13 och därmed
förknippade medborgerliga rättigheter behöver
utvecklas ytterligare. Förslag från kommittén har
handlat om kartläggning och forskning för att
avgöra i vilken utsträckning barns medborgerliga
rättigheter respekteras, inom och utanför familjen.
Stater har uppmanats att titta på genomförandet av
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barnets rätt till yttrandefrihet i olika miljöer, även
inom familjen.
FN:s barnrättskommitté har också betonat
massmediernas viktiga roll genom att de kan »ge
barn möjlighet att uttala sig«. Artikel 17 rör massmediernas roll och barns tillgång till ett rikt utbud
av information och material. I kommitténs rapport
från den allmänna diskussionen »Barnet och medierna« framhålls barnets rätt att delta när det gäller
massmedierna (se artikel 12 och 17). Internet och
modern informations- och kommunikationsteknik, bl.a. mobiltelefoni, ger barn nya möjligheter
att söka och sprida information utan hänsyn till
gränser eller vuxnas inskränkningar.
Kommittén har till några stater uttryckt oro över
begränsningar i yttrandefriheten och föreningsfriheten i skolan. I den allmänna kommentaren
»Utbildningens syfte« noterar kommittén sambanden mellan artikel 29(1) och barnets medborgerliga rättigheter (crc/gc/2001/1, punkt 8).
Kommittén har uttryckt oro över inskränkningar i möjligheterna att bära religiösa symboler eller
kläder, vilket väcker frågor i anslutning till såväl
artikel 14 (barnets rätt till religionsfrihet), som
artikel 13.
Av särskild vikt för barns yttrandefrihet är rätten
att såväl ägna sig åt lek och fritidsaktiviteter som att
fritt delta i kultur- och konstliv (se artikel 31). I
artikel 30 hävdas den särskilda rätt till yttrandefrihet som ligger i att barn från minoriteter eller urbefolkningar får ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till
och utöva sin egen religion eller använda sitt eget
språk (se artikel 30).
Att tillförsäkra barn med funktionshinder rätt
till yttrandefrihet kan kräva speciell uppmärksamhet. I kommitténs allmänna kommentar«Rättigheter för barn med funktionshinder« betonas att
alla generella medborgerliga rättigheter och friheter, även yttrandefriheten, måste respekteras och
främjas för alla barn med funktionshinder (crc/c/
gc/9, punkt 34).
Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning, antagen 2006, innehåller en
detaljerad artikel om rätten till yttrandefrihet och
åsiktsfrihet samt tillgång till information:
»Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga
åtgärder för att säkerställa att människor med
funktionsnedsättning kan utöva sin rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, innefattande frihet att
söka, ta emot och sprida information och tankar,
på samma grunder som andra och genom tecken-
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språk, punktskrift, alternativ och kompletterande
kommunikation, samt med alla andra tillgängliga
medel, på andra sätt och i andra format utifrån
eget val…« (Artikel 21.)

I FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar, som kommittén rekommenderat som vägledning för genomförandet av konventionen, sägs i
regel 13:
»Frihetsberövade ungdomar skall inte av något
skäl som har samband med deras situation nekas
de medborgerliga, ekonomiska, politiska, sociala
eller kulturella rättigheter som de har enligt nationell eller internationell rätt, och som är förenliga
med frihetsberövandet, såsom socialförsäkring
och sociala förmåner, föreningsfrihet och, när de
uppnått den i lag fastställda minimiåldern, rätt att
ingå äktenskap.«

Därför måste den yttrandefrihet som är förenlig
med frihetsberövandet upprätthållas vid alla former av frihetsinskränkningar.

Inskränkningar
i barnets rättighet: artikel 13(2)
De inskränkningar som tillåts i barnets rätt till yttrandefrihet är mycket begränsade genom bestämmelserna i artikelns punkt 2. Inskränkningarna är
desamma som de som gäller för »envars« yttrandefrihet i artikel 19 i Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter. Alla inskränkningar måste vara föreskrivna i lag och »nödvändiga« av ett av de två skäl som anges i underpunkterna (a) och (b) i artikel 13. När kommittén har
undersökt konventionsstaternas rapporter har den
också krävt gränser för eventuella inskränkningar i
barns medborgerliga rättigheter, innefattande yttrandefriheten samt rätten till föreningsfrihet och
till fredliga sammankomster.
I barnkonventionens artikel 17(e), om massmedier och andra informationskällor, krävs att staterna skall »uppmuntra utvecklingen av lämpliga
riktlinjer för att skydda barnet mot information och
material som är till skada för barnets välfärd, med
beaktande av bestämmelserna i artikel 13 och 18«.
Det innebär att eventuella riktlinjer måste stämma
överens med rätten till yttrandefrihet och med de
inskränkningar som tillåts enligt artikel 13(2).
En särskild fråga som väcktes under arbetet med
att formulera barnkonventionen (och även senare i

Artikel 13

reservationer och förklaringar som några stater
gjorde när de ratiﬁcerade den) rör föräldrarnas roll
när det gäller barnens medborgerliga rättigheter,
däribland yttrandefriheten. När artikeln skulle formuleras kom det upp ett allmänt förslag om att
konventionen uttryckligen borde bekräfta att de
medborgerliga och politiska rättigheterna för
»envar« enligt FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter också
gäller för barn. Förslaget möttes först av visst motstånd, och behovet av att erkänna föräldrarnas roll
betonades. Ett tidigt utkast till det som sedan skulle bli artikel 13 löd: »Ingenting i denna artikel skall
tolkas så att det begränsar eller på annat sätt påverkar ett barns förälders eller vårdnadshavares makt,
rättigheter eller ansvar.« Men i den fortsatta diskussionen kom man fram till att även om barn kan
behöva vägledning från föräldrar eller vårdnadshavare när de utövar dessa rättigheter, påverkar det
inte innebörden i rättigheterna som sådana. Dessutom måste den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga respekteras. (e/cn.4/1986/39, s. 17; e/

cn.4/1987/25, s. 26–27; e/cn.4/1988/28, s. 9–13;
Detrick, s. 230 ff.)
Tankarna om föräldrarnas roll uttrycks på ett allmänt plan i konventionens artikel 5 där det krävs
att staterna respekterar »det ansvar och de rättigheter och skyldigheter« som föräldrar och andra
har »att på ett sätt som står i överensstämmelse
med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar
de rättigheter som erkänns i denna konvention«
(se artikel 5). Föräldrarnas roll i detta avseende
upprepas i artikel 14 (barnets rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet) men inte i artikel
13 eller 15.
Olika stater har gjort förklaringar eller reservationer om förhållandet mellan föräldrarna och
deras barns medborgerliga rättigheter, vilka innefattar artikel 13. När kommittén har undersökt staternas inledande rapporter har den konsekvent
begärt omprövning och att reservationer skall dras
tillbaka. Kommittén har särskilt uttryckt oro för
reservationer som antyder att man inte fullt ut
erkänner att ett barn faktiskt har rättigheter.
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Artikel 13 i Sverige
Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundlagsskyddade i regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen
(YGL). Rättigheterna enligt grundlagen gäller
såväl barn som vuxna.
RF 2 kap. 1 § slår fast att det i Sverige råder yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift eller bild eller
på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka
tankar, åsikter eller känslor, och informationsfrihet, dvs. frihet att hämta in och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.
Enligt RF får yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas under särskilda förutsättningar,
exempelvis med hänsyn till rikets säkerhet, allmän
ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd och förebyggande och beivrande av
brott.
När det gäller rätten att sprida information
regleras denna av TF när det gäller tryckt skrift och
av YGL när det gäller spridande i andra medier än i
tryckt skrift, t.ex. radio, tv och ﬁlm. TF innehåller
också regler om att alla medborgare har rätt att,
med vissa undantag, ta del av allmänna handlingar.
Både TF och YGL bygger på att det inte skall få ﬁnnas någon förhandscensur. Detta gäller även ﬁlmer.
Dock får enligt lagen (1990:886) om granskning
och kontroll av ﬁlmer och videogram sådana grans-
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kas och godkännas för offentlig visning. Enligt
denna lag får framställningen i en ﬁlm inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om
den kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen
psykisk skada.
I de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte
FN:s barnrättskommitté oro över skyddet för barn
mot tillgången till pornograﬁskt material, och uppmanade Sverige att, i ljuset av såväl artikel 13 som
artikel 17–18, vidta alla lämpliga åtgärder för att
stärka det skyddet.
I de tredje sammanfattande slutsatserna återkom
kommittén till det bristande skyddet för barn mot
tillgång till pornograﬁskt material. Kommittén
uttryckte också oro över mängden av våldsskildringar som är tillgängliga för barn via internet och
i tv:s tidiga kvällsprogram, och över det bristfälliga
skyddet av barn mot våldsskildrande datorspel.
Kommittén rekommenderade Sverige att vidta alla
nödvändiga åtgärder i syfte att effektivt skydda
barn mot våldsskildringar på internet, på tv och i
datorspel samt mot barnpornograﬁ. De »nödvändiga åtgärder« som kommittén speciﬁkt rekommenderade var tillämplig lagstiftning, utbildning
av föräldrar och program för att öka barns medvetande. Kommittén uppmuntrade också till internationellt samarbete i frågorna. Se också artikel 17.

Artikel 13

Checklista för artikel 13
n Har särskilda åtgärder vidtagits för att uppmuntra och underlätta barns tillgång till
massmedier?
n Har särskilda åtgärder vidtagits för att säkerställa yttrandefriheten för barn med funktionshinder?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 13 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 15
artikel 17
artikel 29
artikel 30
artikel 31

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
föreningsfrihet
tillgång till information och massmediernas roll
utbildningens syfte
rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
barnets rätt till lek och fritid samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet
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Barnets rätt till tanke-,
samvets- och religionsfrihet
TEXTEN I ARTIKEL 14

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet.
2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förkommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som
är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då
det utövar sin rätt.
3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana
inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att
skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande
fri- och rättigheter.

Sammanfattning
I artikel 14 föreskrivs barnets grundläggande medborgerliga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet, som också hävdas för »var och en«
i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
och för »envar« i Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter. I punkt 2, som
i princip är en upprepning av artikel 5, krävs respekt
för föräldrarnas roll när det gäller att ge barnet ledning »på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling«. I konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter krävs respekt för
föräldrarnas frihet att säkerställa sina barns religiösa och moraliska utbildning i enlighet med deras
egen övertygelse, men i barnkonventionen ligger
betoningen på barnets religionsfrihet under föräldrarnas ledning, som skall vara förenlig med barnets
fortlöpande utveckling. I punkt 3 anförs de mycket
begränsade inskränkningar som tillåts när det gäller barnets frihet att ge uttryck för sin religion eller
övertygelse.
I en rad förklaringar och reservationer från några stater framgår det tydligt att barnets rätt till religionsfrihet strider mot deras tradition och i vissa
fall mot lagstiftningen. Det är få stater som hittills
i sin nationella lagstiftning uttrycker barnets rätt,
och i många stater är det föräldrarna som avgör vil-

ken religion barnet skall tillhöra. FN:s barnrättskommitté har uttryckt särskild oro för hur religionsundervisning bedrivs i skolor där barnets religionsfrihet inte respekteras.

Tankefrihet
Barns rätt till tankefrihet vållar inte mycket konﬂikt
eller många kommentarer i landrapporter eller från
kommitténs sida. Principen om tankefrihet är
kopplad till rätten att bilda och uttrycka åsikter i
artikel 12. Det praktiska genomförandet av tankefrihet har samband med friheten att söka, ta emot
och sprida information och tankar av alla slag enligt
artikel 13. Det är också kopplat till barnets tillgång
till riktig information enligt artikel 17, och till barnets utbildning enligt artikel 28 och 29. Barnets rätt
till privatliv, som uttrycks i artikel 16, medför att
barn inte kan tvingas att berätta om sina tankar.
Det ﬁnns inga restriktioner för tankefriheten. I
punkt 2 krävs respekt för föräldrars och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att ge barnet
ledning när rätten utövas, och att ledningen skall
ges på ett sätt som är förenligt med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga.
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Samvetsfrihet
Inte heller när det gäller barnets rätt till samvetsfrihet ﬁnns det några restriktioner i barnkonventionen, men i artikel 14(2), kommenteras föräldrarnas
ledning. Samvetsfrågor kan komma upp t.ex. i samband med kosthållning, som exempelvis vegetarianism, eller miljöfrågor. En samvetsfråga som det
ﬁnns olika rekommendationer om i samband med
mänskliga rättigheter är den om vapenvägran. Den
är dock inte uttryckligen nämnd i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
eller i denna konvention. Vapenvägran är och förblir ett verkligt problem för ungdomar mellan 15
och 18 år i vissa länder. Dessutom ﬁnns det i vissa
länder militaristiska ungdomsorganisationer och
utbildningssystem som innefattar någon form av
militär utbildning. Om dessa verksamheter är obligatoriska kan de strida mot artikel 14.

ges en bred tolkning, och att teistisk, icke-teistisk
och ateistisk tro skall skyddas, lika väl som rätten
att inte bekänna sig till någon religion eller tro. I
artikeln »tillåts inga begränsningar överhuvudtaget i rätten till tanke- och samvetsfrihet, eller friheten att bekänna sig till eller anta en religion eller tro
efter eget val«. Ingen kan tvingas berätta vilken
religion eller tro hon eller han bekänner sig till.
Detta säkerställs genom artikel 18 och genom rätten till privatliv som uttrycks i artikel 17 i den internationella konventionen (hri/gen/1/Rev.8, punkt
2, s. 195). Barnets rätt till privatliv framgår i sin tur
av artikel 16 i barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för begränsningar i
barns religionsfrihet och åberopat andra internationella dokument och rekommendationer från
andra övervakningskommittéer.

Barnets rätt och
föräldrarnas ledning: artikel 14(2)
Religionsfrihet
I artikel 14 skyddas barnets rätt till en religion, vilken är en absolut rättighet, och till att utöva sin religion, vilken kan underkastas endast de mycket
begränsade restriktioner som anges i punkt 3.
Utöver detta hävdas i konventionens artikel 30
rätten för ett barn som tillhör en etnisk, religiös
eller språklig minoritet, eller en urbefolkning, »att
bekänna sig till och utöva sin egen religion …«. Då
alternativ omvårdnad enligt artikel 20 ordnas, måste staterna visa vederbörlig hänsyn till barnets religiösa bakgrund (se nedan).

Vad religionsfrihet innebär
I artikel 18(1) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter behandlas rätten till
religionsfrihet mer utförligt:
»… Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till
eller antaga en religion eller tro efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom
gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor,
andaktsövningar och undervisning.« I den andra
punkten sägs att »Ingen må utsättas för tvång, som
kan inskränka hans frihet att bekänna sig till eller
antaga en religion eller tro efter eget val.«

Kommittén för mänskliga rättigheter gjorde 1993
en lång allmän kommentar om artikel 18. I den
betonas att begreppen »religion« och »tro« skall
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Barnkonventionen skiljer sig från tidigare dokument genom behandlingen av barnets rätt till religionsfrihet i förhållande till föräldrarna. I artikel 14
hänvisas entydigt till barnets rätt till religionsfrihet. Där ställs kravet att staterna skall »respektera
föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som
är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge
barnet ledning då det utövar sin rätt«. Men det är
barnet som faktiskt utövar rätten. Föräldrarnas ledning måste tillämpas i överensstämmelse med hela
konventionen. »Ledning« kan t.ex. inte innefatta
någon form av fysiskt eller psykiskt våld (artikel
19). Barnets åsikter måste tas på allvar: i artikel 12
hävdas rätten för alla barn som kan bilda egna åsikter att också fritt uttrycka dem »i alla frågor som
rör barnet«, vilka innefattar frågor om religion och
valet av religion.
Formuleringen i artikel 14 och i de artiklar som betraktas som grundläggande principer stödjer verkligen
inte uppfattningen att barn automatiskt ansluter sig
till sina föräldrars religion upp till 18 års ålder, även
om vissa andra artiklar stödjer barnets rätt att anta
och utöva sina föräldrars religion. Dessa är artikel 8
(rätten att behålla sin identitet), artikel 20 (rätten att
behålla sin religion då barnet berövats sin familjemiljö) och artikel 30 (rätten att utöva sin religion tillsammans med andra medlemmar av sin grupp).
Det är ﬂer stater som har gjort reservationer
eller förklaringar om artikel 14 än om någon annan
artikel. Vissa är omfattande och hävdar föräldrar-

Artikel 14

nas rätt och maktbefogenhet gentemot barnens
medborgerliga rättigheter, särskilt vad gäller artikel 13, 14 och 15.
Andra stater, där islam är statsreligion, har gjort
reservationer som speciﬁkt fokuserar på barnets
rätt till religionsfrihet med anmärkningen att en
tillåtelse för barnet att byta religion strider mot
bestämmelserna i de islamiska sharialagarna. I artikel 51 i barnkonventionen fastställs följande: »En
reservation som strider mot denna konventions
ändamål och syfte skall inte tillåtas.« Kommittén
har uttryckt oro över reservationer som antyder att
stater inte fullt ut erkänt att barn har rättigheter,
och i enlighet med dess generella riktlinjer har
kommittén uppmanat stater att ompröva och dra
tillbaka alla reservationer (se artikel 4).

När föräldrar är oense
om barnets religionstillhörighet
I barnkonventionen krävs att staterna erkänner
principen att »båda föräldrarna har gemensamt
ansvar för barnets uppfostran och utveckling«
(artikel 18). Detta måste gälla för den kvaliﬁcerade
ledning som föräldrarna enligt artikel 14 har när
det gäller barnets rätt till religionsfrihet. Ingen av
föräldrarna bör ensam ha »bestämmanderätt« i
sådana frågor. När föräldrarna är oense, och ärendet tas upp i domstol, bör ärendet avgöras på
grundval av barnets rätt enligt artikel 14, och barnets åsikter bör beaktas alltefter ålder och mognad.

Barnets rätt till religionsfrihet
vid alternativ omvårdnad
När barn skiljs från sina familjer och står under
alternativ omvårdnad som tillhandahålls av staten
eller på annat sätt, måste deras rätt till religionsfrihet upprätthållas, enligt konventionens artikel 14. I
många länder är det ofta religiösa organisationer
som tillhandahåller sådan alternativ omvårdnad
för barn. I artikel 20(3) konstateras att när alternativ omvårdnad för ett barn övervägs, »skall vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet
i ett barns uppfostran och till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund« (se artikel 20). Men orubbliga lagar som kräver att ett barn
automatiskt skall uppfostras enligt förälderns/föräldrarnas religion respekterar inte den rätt till religionsfrihet som barnet garanteras i artikel 14.

Religiösa samfund
Enligt artikel 14 bör ett barns beslut att gå med i
eller lämna ett religiöst samfund fattas först efter

det att föräldrarna har gett barnet vägledning i
enlighet med den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga, och endast med de särskilda
begränsningar som framgår av punkt 3.

Skolgång och religionsfrihet
Att garantera religionsfrihet i samband med den
obligatoriska utbildningen har blivit en alltmer
angelägen fråga för kommittén. I den första allmänna kommentaren om »Utbildningens mål« från
2001 betonar kommittén följande: »barn förlorar
inte sina mänskliga rättigheter när de går in genom
skolporten« och sätter därmed fokus på hur viktigt
det är att skolan respekterar barnens rätt till delaktighet (crc/gc/2001/1, punkt 8).
Som noterats ovan, krävs i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (i artikel 18 [4]) att staterna respekterar »föräldrars och,
i förekommande fall, vårdnadshavares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran som står i överensstämmelse med deras
egen övertygelse«. I sin allmänna kommentar om
denna bestämmelse säger Kommittén för mänskliga rättigheter följande:
»Kommittén är av den åsikten att det enligt artikel
18(4) är tillåtet med skolundervisning i ämnen
som allmän religions- och etikhistoria om den ges
på ett neutralt och objektivt sätt. Föräldrars eller
vårdnadshavares frihet att säkerställa att deras barn
får den utbildning i religion och moral som stämmer överens med deras egen övertygelse, vilket
uttrycks i artikel 18(4), hänför sig till den garanterade friheten att undervisa om en religion eller tro
som ges i artikel 18(1). Kommittén anmärker att
allmän utbildning som innefattar undervisning i
en särskild religion eller trosuppfattning strider
mot artikel 18(4), såvida det inte ﬁnns tillgång till
icke-diskriminerande undantag eller alternativ
som tillgodoser föräldrars eller förmyndares önskemål.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 6, s. 196.)

I barnkonventionen krävs dock att undervisningen
i religion och etik granskas för att säkerställa
respekten för barnets religionsfrihet, under föräldrarnas ledning som skall ges på ett sätt så att den
stämmer överens med »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga«.
Några stater tillåter inte religionsundervisning
inom det offentliga skolväsendet. I andra kan det
förekomma religionsundervisning och andakter
eller ceremonier inom en eller ﬂera religioner. Vis-
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sa stater har fastställt en ålder då rätten att bestämma över barnets religionsutövning övergår från
föräldrarna till barnet. Begreppet »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga« i artikel 5 och
14 förefaller dock ställa krav på mer ﬂexibilitet.
Kommittén uttrycker oro för att läroplanen i den
obligatoriska utbildningen inte motsvarar kravet
på barns religionsfrihet.
I de fall religionsundervisning i skolan inte är
obligatorisk eller det ﬁnns möjlighet till undantag,
ifrågasätter kommittén om dessa är tillräckliga för
att religionsfrihet skall uppnås. I ett fall hänvisar
den till de synpunkter som Kommittén för mänskliga rättigheter hade på en enskild skrivelse från en
grupp föräldrar och barn. Kommittén fann att de
arrangemang för undantag som ordnats kränkte
rättigheterna enligt den internationella konventionen. (Kommittén för mänskliga rättigheter, Dokument nr 1155/2003: Norge, 23/11/2004, ccpr/c/
82/d/1155/2003.)
Kommittén har också uttryckt oro för begränsningar i barns (och i vissa fall lärares) frihet att bära
religiösa symboler och/eller kläder, något som
väcker frågor med anknytning till artikel 14 men
också artikel 13 (yttrandefrihet) och artikel 29
(utbildningens syfte).
Dessutom har den funnit att frågor som rör
barnets privatliv kan uppkomma vad avser religion
i skolor där föräldrar eller barn ombeds uppge vilken religion de tillhör eller om de inte bekänner sig
till någon religion.

Inskränkningar
i religionsutövning: artikel 14(3)
De begränsningar av friheten »att utöva sin religion
eller tro« som tillåts i punkt 3 är identiska med dem
i artikel 18 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Kommittén för mänskliga rättigheter betonar i den allmänna kommentar
som hänvisas till ovan, att restriktioner tillåts
»endast om inskränkningar är föreskrivna i lag och
nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsan eller sedligheten, eller andra personers grundläggande fri- och
rättigheter…« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 8, s. 196.)

Diskriminering på grund av religion
I artikel 2 krävs att staterna respekterar och tillförsäkrar varje barn inom deras jurisdiktion rättighe-
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terna i barnkonventionen utan åtskillnad av något
slag, »oavsett barnets eller dess föräldrars eller
vårdnadshavares … religion …«. Enligt artikel 2
och 14 får följaktligen barnet inte diskrimineras
eftersom det har rätt att bekänna sig till en religion,
att inte ha någon religion överhuvudtaget, eller att
utöva sin religion.
Inte heller får det på grund av barnets eller föräldrarnas religionstillhörighet förekomma någon diskriminering som påverkar barnets möjlighet att åtnjuta
andra rättigheter i konventionen. Och i artikel 2(2)
krävs att staterna vidtar lämpliga åtgärder för att
säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av dess föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars
status, aktiviteter, åsikter eller trosuppfattningar.
I den allmänna kommentaren om artikel 18 i
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som citerats ovan betonar Kommittén för mänskliga rättigheter också följande:
»Det faktum att en religion är erkänd som statsreligion eller att den fastställts som ofﬁciell eller
hävdvunnen eller att de som bekänner sig till den
utgör majoriteten av befolkningen får inte resultera i att det blir svårare att åtnjuta några rättigheter
i konventionen … eller att någon som bekänner
sig till en annan religion eller är icke-troende diskrimineras.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 9, s. 196.)

Barn med funktionshinder och religionsfrihet. FN:s
standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet
innefattar ett avsnitt om att främja åtgärder för att
skapa jämlika möjligheter för människor med funktionsnedsättningar att delta i det religiösa livet i
deras samfund (regel 12). Där föreskrivs att: »Staterna bör uppmuntra att information om handikappfrågor sprids till religiösa institutioner och samfund. Staterna bör också uppmuntra religiösa organ
att informera om handikappolitik såväl i utbildningen till religiösa yrken som i religionsundervisning.«
Religion och frihetsberövade barn. I FN-stadgan om
skydd av ungdomar som berövats friheten, vilken
FN:s barnrättskommitté har rekommenderat konventionsstaterna, sägs att: »… Den unges religiösa och kulturella övertygelse samt seder och bruk
bör respekteras« (regel 4). I samma dokument ges
detaljerad vägledning om respekt (regel 48).

Artikel 14

Artikel 14 i Sverige
Regeringsformen 2 kap. 1 § punkt 6 slår fast att varje medborgare är tillförsäkrad religionsfrihet, dvs.
frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva
sin religion (positiv religionsfrihet). Dessutom är,
också enligt regeringsformen, varje medborgare
gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge
till känna sin åskådning i religiöst hänseende och
att tillhöra ett trossamfund (negativ religionsfrihet). Tanke- och samvetsfrihet tillförsäkras varje
medborgare genom regeringsformens regler om
yttrandefrihet.
I lagen (1998:1593) om trossamfund ﬁnns
bestämmelser som närmare reglerar de principer
som anges i regeringsformen. Bland annat anges i
lagen att barn som har fyllt 12 år inte kan inträda i
eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Skolundervisning i religionskunskap
Före år 1997 hade elever i vissa trossamfund rätt att
befrias från undervisning i religionskunskap. Regeringen anförde som skäl för lagändringen som upphävde denna rätt bl.a. att det är en väsentlig uppgift
för skolan att utveckla elevernas förståelse för
andra kulturer, traditioner och värderingar. Det
vore att beröva skolan viktiga verktyg i arbetet med
att främja tolerans och förståelse i det mångkulturella samhälle som skolan i dag speglar, om de elever som har en annan religiös bakgrund än ﬂertalet
elever inte skulle delta i undervisningen. En speciell åsikt hos eleven eller i elevens hemmiljö skall
inte vara skäl för en befrielse från en undervisning
som bygger på läroplanens gemensamma värdegrund. Skolan måste utforma verksamheten så att
varje elev kan delta. Se vidare proposition 1995/96:
200, Fristående skolor m.m, s. 73 ff.

Rätten att bära slöja
År 2003 företog Skolverket, på grund av en fråga
från en rektor vid en gymnasieskola i Göteborg, en
utredning avseende ﬂickor med burqa/niqab i skolan (pm 2003-10-23, Dnr 58-2003:2567).

Skolverkets uttalande 2003-10-23
Enligt Skolverkets uttalande är burqa en heltäckande dräkt där det enda som skymtar av eleven är
ögonen genom en smal springa som dessutom är
täckt av ett ﬂor. Niqab är ett svart ﬂor som täcker
ansiktet, med tillhörande svart mantelliknande
kappa (jalbab) och tyghandskar. I sitt uttalande
kom Skolverket fram till slutsatsen att skolan av

pedagogiska skäl bör kunna förbjuda bärande av
burqa i skolan:
»Klädsel är något som normalt bestäms av eleverna själva. I vissa situationer kan det ses som en
ordningsfråga som det är skolans sak att hantera. I
gymnasieskolan kan det ﬁnnas större utrymme att
utfärda ordningsregler eftersom det är en frivillig
utbildning. Om bärandet av burqa enligt en seriös
bedömning riskerar att förorsaka störning av ordningen i skolan, t.ex. i form av bråk mellan eleverna, att andra elever känner oro och otrygghet eller
att diskussionen tar orimligt mycket lektionstid i
anspråk, kan skolledningen antingen genom generella ordningsregler eller genom beslut i det konkreta fallet förbjuda elever att bära burqa i skolan.
Frågan har också ett annat perspektiv. Hela
den pedagogiska situationen kan försvåras. Det
kan starkt ifrågasättas om skolan kan fullgöra sitt
uppdrag då eleven bär burqa. … Det kan vara
svårt för en lärare, som inte kan se en elevs
ansiktsuttryck, att veta om eleven har förstått en
fråga eller ett påstående och på samma sätt försvåras samspelet mellan eleverna. Därmed bör skolan
även av pedagogiska skäl kunna förbjuda bärande
av burqa i skolan.
Om det skulle visa sig att burqa är utttryck för
ett religiöst ställningstagande och innebär en religiös manifestation, bör hänsynen till skolans
pedagogiska uppdrag vara överordnad i diskussionen om bärande av burqa skall tillåtas eller ej.
Enbart förbud utan samtal om värdegrund,
jämställdhet och demokratiska skyldigheter och
rättigheter är inte att rekommendera. Varför vill
ﬂickorna bära burqa och hur ser omgivningen på
detta? Det är viktigt att ingen stängs ute från
utbildning och möjlighet att inlemmas i samhället.«

Skolverkets beslut 2006-05-22 och 2007-01-23
I maj 2006 kritiserade Skolverket (i beslut med dnr
52-2006:689) en fristående skola i Umeå som med
hänvisning till generella ordningsregler hade förbjudit en elev att bära slöja/sjal eftersom förbudet
enligt verkets mening innebar att elever som av
religiösa skäl bär slöja/sjal stängs ute från skolan.
Skolverket hänvisade i beslutet till det ovan nämnda uttalandet (Dnr 58-2003:2567) beträffande frågan om elevers kläder med religiös innebörd och
slår fast att verkets uppfattning är att en skolled-

149

Barnkonventionen

ning endast på grund av omständigheter i särskilda
fall kan uppställa förbud för viss klädsel.
Vidare refererade verket till följande uttalande
från Diskrimineringsombudsmannen, DO.
»Rätten att bära religiös klädsel är en del av den
rådande religionsfriheten i Sverige. Det är inte
DO:s eller omgivningens uppgift att ta ställning
till den symboliska betydelsen av viss religiös eller
etnisk klädsel. Det är bara den som bär klädseln
som kan avgöra om dennes trosbekännelse eller
kultur kräver det. Att i skolan ställa upp ett generellt förbud för elever att bära alla typer av huvudbonader innebär att de elever, som t.ex. bär religiösa huvudbonader så som slöja eller judisk kippa,
förhindras att utöva sin religion. Keps och mössa
kan inte jämställas med slöja. En skolas beslut att
förbjuda elever att bära slöja/sjal kan anses strida
mot lagen om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever.«

Skolverkets bedömning i beslutet var att skolans
agerande, att förbjuda en elev att bära slöja/sjal med
hänvisning till generella ordningsregler, innebär att
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elever som av religiösa skäl bär slöja/sjal stängs ute
från skolan. Skolverket fann att skolan genom detta
förfarande inte står öppen för alla elever i enlighet
med de krav som uppställs i skollagen (1985:1100).
Verket riktade därför kritik mot skolan.
Skolan begärde, med hänvisning till Europakonventionen, att Skolverket skulle ompröva sitt
beslut. Skolan anförde bl.a. att syftet med bestämmelsen inte varit att utesluta vissa grupper av elever
utan att upprätthålla en gemensam god ordning på
skolan, och att avsaknaden av huvudbonad inte förhindrar en individ att faktiskt utöva sin religion.
Skolan menade också att beslutet inte är förenligt
med Skolverkets uttalande där verket ansåg att ett
förbud mot att bära burqa kunde rättfärdigas. I
januari 2007 kom Skolverket emellertid fram till
att det inte fanns skäl att ändra det fattade beslutet
och att skolans ordningsregel om förbud mot
bärande av alla former av huvudbonader resulterar
i att öppenhetskravet inte kan upprätthållas. Se
vidare Skolverkets beslut Dnr 52-2006:2792.
Beträffande den ovan nämnda lagen (2006:67)
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, se artikel 2 och 28.

Artikel 14

Checklista för artikel 14
n Främjas barnets rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet, vad avser
 alla former av alternativ omvårdnad?
 skolan?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra. Artikel 14 bör
inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet; möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 8
artikel 13
och 15
artikel 17
artikel 20
artikel 28
och 29
artikel 30
artikel 37
artikel 38

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rätt att behålla sin identitet
yttrande- och föreningsfrihet
tillgång till information och massmediernas roll
alternativ omvårdnad – kontinuitet i religion och kultur
rätt till utbildning och utbildningens syfte
rättigheter för minoriteer och urbefolkningar
frihetsberövande och religionsfrihet
väpnad konﬂikt och vapenvägran
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Artikel 15

Barnets rätt till föreningsfrihet
och fredliga sammankomster
TEXTEN I ARTIKEL 15

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till
fredliga sammankomster.
2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett
demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten eller
den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public), för
skyddandet av folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra
personers fri- och rättigheter.

Sammanfattning
Tillsammans med artikel 12 och 13 innebär rätten
till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster
att barnet betraktas som en aktiv och delaktig samhällsmedlem. I artikel 12 beskrivs enskilda barns
rätt att fritt uttrycka sina åsikter; artikel 15 lägger
till rätten att delta i sammanslutningar.
Tidigare instrument för mänskliga rättigheter
har lyft fram dessa rättigheter för »var och en«.
FN:s barnrättskommitté har uppmuntrat att de,
liksom andra medborgerliga rättigheter, tas upp i
staternas nationella lagstiftning med särskild hänvisning till barns rättigheter. Kommittén har betonat att de enda inskränkningar som får göras är de
som anges i artikel 15(2).

Barnets rätt till föreningsfrihet
I artikel 20 i Allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna sägs följande: »1. Var och en har rätt
till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.« I Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter hävdas åter dessa rättigheter i artikel 21 och 22, där även den speciﬁka rätten att bilda och ansluta sig till en fackförening omnämns, och där samma begränsade
inskränkningar gäller som de som ﬁnns i artikel

15(2) i barnkonventionen. Många stater har i
grundlagen infört principer som speglar de internationella instrumenten genom att ge »var och
en« rätt till föreningsfrihet, men konsekvenserna
av att rättigheten har erkänts för barn är ännu inte
undersökt i någon större utsträckning. FN:s barnrättskommitté har rekommenderat att de rättigheter för barnen som garanteras i artikel 15 bör återspeglas i lagstiftningen. Rätten till föreningsfrihet
innefattar att förena sig såväl med en enskild människa som med en grupp, så länge som den enskilda
människan inte hotar barnets andra rättigheter,
bl.a. rätten till skydd.
Föreningsfrihet innebär rätten att bilda, ansluta
sig till och lämna föreningar. I de rekommendationer som antogs efter kommitténs allmänna diskussion 2006, »Barnets rätt att höras«, erkänner kommittén den viktiga roll som frivilligorganisationer
spelar när det gäller att underlätta barns och ungdomars aktiva medbestämmande och medlemskap
i föreningar på nationell och internationell nivå:
»Kommittén välkomnar vidare det ökande antalet
ungdomsledda organisationer i olika delar av världen. I detta sammanhang vill kommittén påminna
konventionsstaterna om rätten att utöva föreningsfrihet så som den föreskrivs i konventionens artikel
15.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyr-
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tiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 33.)

I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005)
ombeds staterna att lämna uppgifter om antalet
barn- och ungdomsorganisationer i landet samt det
antal medlemmar de representerar, liksom antalet
skolor som har självständiga studeranderåd (crc/
c/58/Rev.1, Bilaga, punkt 6–7).
Kommittén har särskilt lovordat att det bildas
studerandeorganisationer i skolor och barnorganisationer i kommunerna. I den första allmänna
kommentaren som kom 2001, »Utbildningens syfte«, belyser kommittén vikten av att skolan respekterar barns rätt till medbestämmande. Den har också uttryckt oro för begränsningar av barns möjlighet att gå med i eller bilda politiska organisationer,
i och utanför skolan.

Barnets rätt till fredliga sammankomster
Det viktiga i artikeln är betoningen på att barn har
grundläggande medborgerliga rättigheter, även
rätt att delta i fredliga aktiviteter som en grupp. De
enda inskränkningarna i denna rätt måste bestämmas i lagstiftning och falla inom ramen för de
inskränkningar som tillåts enligt punkt 2 i artikeln
(se nedan).

Inskränkningar i barnets rätt: artikel 15(2)
FN:s barnrättskommitté har betonat att rättigheterna i artikel 15 får inskränkas endast så att det
sker i överensstämmelse med punkt 2 i artikel 15.
Inskränkningarna måste föreskrivas i lag och vara
nödvändiga av någon av de speciﬁka orsaker som
framställs i artikeln.
I några stater ﬁnns lagar som begränsar barns
rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster vid särskilda tidpunkter (utegångsförbud). De har ofta införts för att förhindra att barn i
vissa åldrar vistas utanför hemmet efter ett bestämt
klockslag på kvällen. Sådana heltäckande begränsningar av barns rättigheter förefaller inte ligga
inom ramen för de mycket begränsade inskränkningar som tillåts i artikel 15(2).
Till skillnad från artikel 14 hänvisar inte artikel
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15 till respekten för föräldrars rätt att ge barnet ledning på ett sätt som stämmer överens med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga, men
denna princip upprätthålls på ett generellt plan i
artikel 5. Några stater angav i sina inledande rapporter att barn under en viss ålder inte får lov att
ansluta sig till föreningar eller måste ha föräldrarnas samtycke för att göra så. Konventionen ger inget stöd för godtyckliga begränsningar av barnets
rätt till föreningsfrihet, och kommittén har uttryckt oro över de stater där föräldrarnas tillåtelse
krävs för att barn skall få lov att ansluta sig till föreningar.
Barn med funktionshinder. Det faktum att barnkonventionen innehåller en speciﬁk artikel om barn
med funktionshinder (artikel 23), och den uttryckliga formuleringen att »handikapp« är en av de
grunder för diskriminering som förbjuds i artikel 2,
poängterar att barn med funktionshinder har lika
rätt till alla medborgerliga rättigheter, inklusive
rätten till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster. I Konventionen om rättigheter för människor
med funktionsnedsättning som antogs 2006 krävs att
staterna säkerställer att människor med funktionsnedsättning effektivt och till fullo kan delta i det
politiska och offentliga livet på samma grunder
som andra, och att de aktivt främjar en miljö där
människor med funktionsnedsättning effektivt och
till fullo kan delta, bland annat i frivilligorganisationer, och även bilda och ansluta sig till organisationer för människor med funktionsnedsättning
(artikel 29).
Frihetsberövade barn. Rättigheterna enligt artikel
15 för frihetsberövade barn betonas i FN:s regler
för skydd av frihetsberövade ungdomar. Den texten
har kommittén rekommenderat som lämplig vägledning för att genomföra konventionen. I stort
krävs i reglerna att: »Frihetsberövade ungdomar
skall inte av någon orsak som gäller deras status
nekas de medborgerliga, ekonomiska, politiska,
sociala eller kulturella rättigheter som de är berättigade till enligt nationell eller internationell rätt,
och som är förenliga med frihetsbegränsningen«
(regel 13).

Artikel 15

Artikel 15 i Sverige
Regeringsformen 2 kap. 1 § punkt 3–5 slår fast att
varje medborgare är garanterad föreningsfrihet,
mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får, också enligt
regeringsformen, begränsas av hänsyn till ordning
och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till traﬁken. I övrigt får dessa friheter
begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller
för att motverka farsot. Föreningsfriheten får
begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar
vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur
eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras,
med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.
I ordningslagen (1993:1617) ﬁnns särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt bl.a. vid sammankomster
och tillställningar. Enligt denna lag kan mötes- och
demonstrationsfriheten inskränkas med hänsynstagande till den allmänna ordningen.

Statsbidrag till ungdomars föreningsliv
Ungdomars engagemang i föreningslivet uppmuntras bl.a. genom det statsbidrag som Ungdomsstyrelsen årligen fördelar.
Statsbidrag kan lämnas till ungdomsorganisationer för att främja barns och ungdomars demokratiska fostran, för att främja jämställdhet mellan
könen, för att främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper eller för att ge barn och ungdomar en
meningsfull fritid. De ungdomsorganisationer som
kan få Ungdomsstyrelsens bidrag skall uppfylla kritierna för statsbidrag, nämligen vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt, vara
självständig och demokratiskt uppbyggd med en
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer och ha en andel ungdomsmedlemmar som utgörs av minst 60 procent av organisationens totala
medlemsantal.
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Checklista artikel 15
n Har särskilda åtgärder vidtagits för att barn med funktionshinder skall ges rätt till föreningsfrihet?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 15 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv och överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 13
artikel 14
artikel 29
artikel 31
artikel 32
artikel 37
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yttrandefrihet
tanke-, samvets- och religionsfrihet
utbildningens syfte
barnets rätt till lek och fritid samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet
barnets rätt att ansluta sig till en fackförening
frihetsberövande och föreningsfrihet

Artikel 16

Barnets rätt till privatliv
TEXTEN I ARTIKEL 16

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt
privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller
för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller
angrepp.

Sammanfattning
I artikel 16 ges alla barn rätten att i lag skyddas mot
godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatoch familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och
att skyddas mot olagliga angrepp på sin heder och
sitt anseende.
Liksom de föregående tre artiklarna ger artikel
16 barnet uttryckligen en grundläggande medborgerlig rättighet som redan är fastställd för var och
en i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. I artikel 12 i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna används en
liknande formulering (men utan begränsningen
»olagliga« före orden »ingripanden« och »angrepp«). Formuleringen i artikel 17 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som säkerställer att »ingen« skall utsättas för
sådana ingripanden, är i övrigt identisk med den i
barnkonventionen.
Artikel 16 måste gälla alla barn utan diskriminering. Barnets privatliv skall skyddas i alla situationer, även inom familjen, vid alternativ omvårdnad,
inom alla institutioner, inrättningar och tjänster.
Dessutom skyddas barnets familj mot godtyckliga
eller olagliga ingripanden. Artikeln väcker frågor
som rör barnets fysiska miljö, möjligheten till privatliv vad gäller relationer och kommunikation
med andra, däribland rätten till rådgivning under
sekretess, kontroll av tillgången till information
om barnet som ﬁnns lagrad i register eller akter osv.
Det är oundvikligt att barns rätt till privatliv inom
familjen varierar beroende på familjestrukturen,
bostadsförhållandena och ekonomiska och andra

faktorer som avgör hur omfattande barnets privata
sfär är.
Utöver det som sägs i artikel 16 krävs i artikel
40(2)(b)(vii) att ett barn som misstänks eller
anklagas för brott skall »… få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet«.
FN:s barnrättskommitté har föreslagit att denna
hänsyn också skall visas barn i familjeärenden och
barn som är utsatta för övergrepp. Kommittén har
även betonat vikten av att massmedierna respekterar barns privatliv.

»Inget barn får utsättas för
godtyckliga eller olagliga
ingripanden i sitt privatliv …«
Vissa bekymmer uppstod i arbetsgruppen när texten i artikel 16 skulle formuleras. Problemet gällde
föräldrarnas roll, men det löstes till slut i och med
att artikel 5 kom till. Där krävs respekt för att föräldrar och vårdnadshavare skall ge barnet vägledning i förhållande till den fortlöpande utvecklingen
av barnets förmåga när det utövar sina rättigheter
(se t.ex. e/cn.4/1987/25, s. 26–27; Detrick, s. 258).
Flera stater har gjort förklaringar eller reservationer som rör förhållandet mellan föräldrar och
deras barns medborgerliga rättigheter, och nämner
då artikel 16. När kommittén har undersökt de
inledande rapporterna har den konsekvent begärt
att staterna skall ompröva och dra tillbaka förklaringarna och reservationerna. Den har särskilt
uttryckt oro inför reservationer som antyder att
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stater inte fullt ut har erkänt att ett barn faktiskt
har rättigheter. Den har också uttryckt oro för att
artikeln inte återspeglas i den nationella lagstiftningen, tillsammans med barnets övriga medborgerliga rättigheter.
Kommittén har i staternas rapporter identiﬁerat
vissa speciﬁka situationer som kan ifrågasättas
utifrån artikel 16, t.ex. att barns religion och etniska ursprung har registrerats på pass, identitetskort
eller examensbetyg.

Rådgivning under sekretess för barn
I den allmänna kommentaren »Ungdomars hälsa
och utveckling« tar kommittén upp frågor som rör
sekretess och privatliv när det gäller ungdomars
hälsa:
»För att främja ungdomars hälsa och utveckling
uppmuntras konventionsstaterna också att strikt
respektera deras rätt till privatliv och sekretess,
bl.a. vad avser rådgivning i hälsofrågor (artikel
16). Vårdgivare är skyldiga att sekretessbelägga
medicinsk information om ungdomar med de
grundläggande principerna i konventionen i gott
minne. Sådan information får lämnas ut endast
med den unges samtycke, eller i samma situationer som gäller för att bryta sekretessen för en vuxen. Ungdomar som bedöms vara tillräckligt mogna för rådgivning utan en förälders eller annan
persons närvaro har rätt till rådgivning i enrum
och kan begära sekretess, även vad gäller behandling.« (crc/gc/2003/4, punkt 11.)

I de ursprungliga Riktlinjerna för periodiska rapporter
efterfrågas under artikel 1 (deﬁnition av begreppet
barn) information om eventuell lagstadgad minimiålder för när barnet har rätt att få »juridisk och
medicinsk rådgivning utan föräldrarnas samtycke«, och »läkemedelsbehandling eller kirurgi
utan föräldrarnas samtycke«. Detta medför frågor
om privatlivet: barnets rätt att söka rådgivning
under sekretess om juridiska och medicinska frågor
och även rätten till sekretessbelagd behandling,
t.ex. preventivmedel och abort, där sådan tillåts (se
artikel 1). Konventionen ger inte stöd för att fastställa en godtycklig lägsta ålder för att barnet skall
ha sådana rättigheter. Men artikel 5 gör det möjligt
för föräldrarna att ge ledning och råd på ett sätt som
stämmer överens med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga.
Sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper har
ofta etiska regler som kräver att de skall respektera
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patientens/klientens sekretess. När ett barn är patient eller klient utgör principerna och bestämmelserna i konventionen ett ramverk för att klargöra
barnets rättigheter, särskilt i förhållande till föräldrarna.

Skydd mot ingripanden
Kommittén för mänskliga rättigheter gav 1988 ut
en detaljerad allmän kommentar om artikel 17 i
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som rör rätten till privatliv. Där
ﬁnns tillämpliga deﬁnitioner och förklaringar, särskilt att:
— individen måste skyddas från ingripanden, inte
bara från statliga myndigheter utan också från
andra
— staten måste vidta lagstiftande och andra åtgärder för att hindra sådana ingripanden
— ingripanden endast kan ske på de sätt som deﬁnierats i lag, de får inte vara godtyckliga, de
måste följa konventionens bestämmelser och
mål och vara rimliga i förhållande till rådande
omständigheter
— staten bör göra det möjligt för enskilda personer att klaga när de anser att deras rättigheter
har kränkts, och staten bör ge lämplig upprättelse.
(hri/gen/1/Rev.8, punkt 7, s. 182.)

Privatlivet på institutioner
Privatlivet för barn på institutioner kan vara särskilt hotat av den fysiska miljön och planeringen,
genom trångboddhet, brist på övervakning etc.,
speciellt på inackorderingshem och särskilda ungdomshem. I artikel 16 krävs att barnets rätt till privatliv skyddas i lag. Följaktligen bör det på institutioner ﬁnnas minimikrav på utrymme, även privat
utrymme, planering av toaletter och badrum etc.
Dessa frågor behandlas i FN:s regler för skydd av
frihetsberövade ungdomar, och reglerna gäller alla
placeringar på institutioner. I artikel 3(3) i barnkonventionen krävs att de institutioner, tjänster
och inrättningar som har ansvar för omvårdnad
eller skydd av barn skall följa de normer som fastställts av behöriga myndigheter. Normerna måste
spegla bestämmelserna i konventionen, även barnets rätt till privatliv, utan diskriminering. Kommittén har uttryckt oro över undersökningar i syfte att
söka efter barn på institutioner.

Artikel 16

Privatlivet för frihetsberövade. FN:s regler för skydd
av frihetsberövade ungdomar innehåller olika relevanta bestämmelser. Den första är den allmänna
principen i regel 13 som säger att frihetsberövade
ungdomar inte får nekas den rätt till medborgerliga eller andra rättigheter som gäller enligt nationell
eller internationell rätt och är förenliga med frihetsberövandet. Dessutom ﬁnns det speciﬁka
bestämmelser som gäller register, fysisk miljö och
planering, personliga tillhörigheter, besök, korrespondens och personalens uppträdande (reglerna
32, 34, 60, 87[e]).

Privatlivet för unga lagöverträdare,
vid skyddsåtgärder för barn och
andra förfaranden
Utöver artikel 16 krävs i artikel 40 att ett barn som
misstänks eller åtalas för att ha begått brott måste
»få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet«.
I sammanfattningen av den allmänna diskussionen »Barnet och medierna« noterade kommittén
hur viktig barnets rätt till privatliv är för massmediernas rapportering, inte bara av ungdomsbrottslighet utan också av övergrepp mot barn och familjeärenden (se artikel 17):
Offentlig annonsering om barn för placering i
familjehem eller adoption kan väcka frågor om
privatlivet när annonseringen innebär användning av foton och ingående detaljer om barn utan
deras informerade samtycke.

Akter om barn
För de ﬂesta barn ﬁnns det skrivna och arkiverade
journaler eller rapporter inom sjukvården, utbildningssystemet, socialtjänsten eller administrationen för unga lagöverträdare (se även artikel 8 om
rätten att behålla sin identitet). Rätten till privatliv
kräver att lagstiftningen säkerställer att barnet
 vet att det ﬁnns lagrad information om honom
eller henne
 vet att sådan information lagras och vem som
kontrollerar den
 har tillgång till dessa register, oavsett om de
lagras manuellt eller elektroniskt
 kan ifrågasätta och om nödvändigt ändra innehållet i dem, om så behövs via ett oberoende
organ.

Lagstiftningen bör begränsa vem som i övrigt har
tillgång till den lagrade informationen. Sådan tillgång får inte vara godtycklig och måste stämma
överens med hela konventionen. Barnet bör veta
vem som har tillgång till informationen.
Kommittén för mänskliga rättigheter säger i sin
allmänna kommentar om den likalydande artikeln
i Internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter: »Insamling och lagring av personlig information på datorer, i databanker och
andra anordningar måste regleras i lag, oavsett om
detta görs av offentliga myndigheter eller privata
enskilda personer eller organ. (hri/gen/1/Rev.8,
punkt 10, s. 183.)
När det gäller akter om unga lagöverträdare
krävs i »Pekingreglerna« (som kommittén har
rekommenderat som vägledning) i regel 21(1):
»Register över unga lagöverträdare skall hållas
under strikt sekretess, och tredje part skall inte ha
tillgång till dem. Tillgång till sådana register skall
begränsas till de personer som är direkt berörda av
behandlingen av ärendet i fråga och andra vederbörligen berättigade personer.« Regel 21(2):
»Register över unga lagöverträdare skall inte
användas vid förfaranden i senare ärenden rörande
samma lagöverträdare i vuxen ålder.«
FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar ger mer information: »Alla rapporter, även
belastningsregister, patientjournaler och register
över disciplinära förfaranden och alla andra dokument som har att göra med behandlingens form,
innehåll och detaljer i övrigt, bör placeras i en
sekretessbelagd personakt, som bör uppdateras av
och vara tillgänglig endast för behöriga personer
och hemligstämplas på ett tydligt sätt. Om möjligt
bör varje ungdom ha rätt att bestrida de fakta eller
åsikter som ﬁnns i hans eller hennes akt för att kunna få rättelse av oriktiga, ogrundade eller orättvisa
uppgifter. För att utöva denna rättighet bör det ﬁnnas förfaranden som tillåter en lämplig tredje part
att få tillgång till och läsa akten efter begäran om
detta. Vid frigivning skall registren om den unge
förseglas och efter lämplig tid förstöras« (regel 19).

»familjeliv«
Begreppet »familj« tolkas brett i barnkonventionen och omfattar föräldrarna »eller där så är tilllämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen
eller gemenskapen enligt lokal sedvänja« (artikel
5). Eventuella arrangemang som tillåter ingripanden i ett barns familjeliv måste anges i lag och får
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inte vara godtyckliga, de måste stämma överens
med övriga principer och bestämmelser i konventionen, och de måste vara rimliga under rådande
omständigheter. Artikel 9 har särskild relevans
eftersom den anger förutsättningarna för att ett
barn skall kunna åtskiljas från sina föräldrar. Artikel 16 utvidgar barnets rättigheter även i förhållande till syskon, mor- och farföräldrar och familjen i
vid bemärkelse. Barnet måste ha tillgång till klagomålsförfaranden och till lämplig upprättelse om
rättigheten kränks.

»sitt hem«
Kommittén för mänskliga rättigheter tolkar
»hem« enligt följande: »Begreppet ’hem’ på engelska … skall förstås så att det anger platsen där en
person bor eller har sin dagliga sysselsättning.«
Kommittén noterar också att »Undersökningar av
en persons hem bör begränsas till att söka efter
nödvändiga bevis och bör inte tillåtas att gå så långt
som till trakasserier.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 8,
s. 182.) Alltså innefattar »hem« för vissa barn den
plats där de vistas för alternativ omvårdnad, även
olika kategorier av inackorderingshem, internatskolor, särskilda ungdomshem, sjukhus etc.
Alla arrangemang som tillåter ingripanden i ett
barns hem, såsom undersökningar, måste anges i
lag och får inte vara godtyckliga. De måste stämma
överens med de andra principerna och bestämmelserna i konventionen, och de måste vara rimliga
under rådande omständigheter. Om en familj avvisas från sitt hem måste åtgärden uppfylla dessa
krav. För barn som omhändertagits för alternativ
omvårdnad får en förﬂyttning från ett »hem« till
ett annat inte innebära kränkningar av barnets rättigheter. Barnet måste ha tillgång till klagomålsförfaranden och lämplig upprättelse i de fall rättigheten kränks.

»eller sin korrespondens«
Alla barn har rätt att inte få sin korrespondens
(brev och andra former av kommunikation, även
telefonsamtal) utsatt för godtyckliga eller olagliga
ingripanden, i familjen eller varhelst de kan beﬁnna sig. Alla arrangemang som tillåter ingripanden i
ett barns korrespondens, såsom att den öppnas,
läses, begränsas etc., måste anges i lag och får inte
vara godtyckliga, måste stämma överens med de
övriga principerna och bestämmelserna i konventionen och vara rimliga under rådande omständig-
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heter. Barnet måste ha tillgång till klagomålsförfaranden och lämplig upprättelse i de fall rättigheten
kränks.
Alla frihetsberövade barn har enligt artikel 37 i
barnkonventionen rätt att upprätthålla kontakten
med sin familj genom korrespondens och besök,
utom i undantagsfall. FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar säger: »Varje ungdom bör
ha rätt att kommunicera, skriftligen eller via telefon, minst två gånger per vecka med någon som
han eller hon själv har valt, såvida inte lagen
begränsar detta, och bör om så är nödvändigt få bistånd för att kunna utöva denna rättighet. Varje
ungdom bör ha rätt att ta emot korrespondens«
(regel 61).

»inte heller för olagliga angrepp
på sin heder och sitt anseende«
De ﬂesta, om inte alla, länder har lagar som skyddar
vuxna mot angrepp mot deras heder och anseende,
såväl verbala (förtal) som skriftliga angrepp
och/eller angrepp genom massmedier (ärekränkning). Denna bestämmelse kräver att barnet skall
skyddas på samma sätt enligt lag. Skyddet måste
anges i lag, och barnet måste enligt lagen få effektiv
upprättelse av de ansvariga.
Som noterats ovan uttryckte FN:s barnrättskommitté i rapporten från den allmänna diskussionen 1996 om »Barnet och medierna« oro för hur
barn framställs, både som individer och grupp, i
massmedierna (se även artikel 17):
»Medierna ger i sin rapportering en ’bild’ av barnet; de återspeglar och påverkar uppfattningar om
vilka barn är och hur de uppträder. Denna bild
kan skapa och förmedla respekt för unga människor, men den kan också sprida fördomar och stereotyper som kan påverka den allmänna uppfattningen och politiker negativt. Nyanserad och välinformerad rapportering främjar barnets rättigheter …« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från
den elfte sessionen, januari 1996, crc/c/50, Bilaga
ix, s. 80–81.)

Barnets rätt till lagens skydd mot
sådana ingripanden eller angrepp: artikel 16(2)
Som noterats ovan säger Kommittén för mänskliga
rättigheter i sin allmänna kommentar att ingripanden i rätten till privatliv får ske endast på de sätt
som deﬁnierats i lag. De får inte vara godtyckliga,
de måste stämma överens med bestämmelserna och

Artikel 16

målen i konventionen (och på motsvarande sätt
måste ingripanden enligt artikel 16 i barnkonventionen stämma överens med principerna och
bestämmelserna i den konventionen) och vara rim-

liga under rådande omständigheter. Dessutom bör
staten göra det möjligt för enskilda att klaga och få
upprättelse när de anser att deras rättigheter har
kränkts. (hri/gen/1/Rev.8, punkt 6, s. 182.)
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Artikel 16 i Sverige
I målsättningsstadgandet i regeringsformen 1 kap.
2 § anges att det allmänna skall värna om den
enskildes privatliv och familjeliv. I brottsbalken
ﬁnns straffbestämmelser som kan aktualiseras vid
olika typer av integritetskränkande brott, exempelvis vad gäller hemfridsbrott, olaga intrång, brytande av posthemlighet, förtal och förolämpning.

Barns rätt till konﬁdentiell
rådgivning, vård och rehabilitering
FN:s barnrättskommitté har i de tredje sammanfattande slutsatserna beträffande Sverige berört principerna i artikel 16 genom en rekommendation rörande ungdomars hälsa. Kommittén rekommenderade regeringen att utveckla konﬁdentiell ungdomsproﬁlerad rådgivning, vård och rehabilitering
tillgängliga utan förälders medgivande, när det är
för barnets bästa. Se också artikel 24.
I sekretesslagen (1980:100) anges att sekretess
som huvudregel gäller inom hälso- och sjukvården
för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men. Av
föräldrabalken framgår att en vårdnadshavare har
både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som
rör barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att en vårdnadshavare som regel har rätt att ta
del av sekretesskyddade uppgifter som rör barnet
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eftersom en förutsättning för att kunna vara vårdnadshavare är att man har insyn i sitt barns angelägenheter.
I takt med barnets stigande ålder och utveckling
skall vårdnadshavaren emellertid ta allt större hänsyn till vad barnet självt har för synpunkter och
önskemål. I förarbetena till sekretesslagen (prop.
1988/89:67) anförs att »eftersom vårdnadsrätten
uttunnas då barnet blir äldre kan således föräldrar
inte alltid göra gällande att de har rätt att ta del av
alla sekretesskyddade uppgifter rörande ett barn
som uppnått en viss mognad och utveckling. Det
kan t.ex. gälla uppgifter som den unge har lämnat
till en läkare eller en socialsekreterare. Någon fast
åldersgräns ﬁnns inte för detta fall eftersom barn
mognar och utvecklas så olika. Då barnet kommit
upp i tonåren får det emellertid många gånger
anses åtnjuta visst skydd för sin integritet gentemot
sina föräldrar. Det är givet att det många gånger
uppkommer svåra gränsdragningsproblem.«
Såvitt bekant ﬁnns inga riktlinjer inom någon
verksamhet (annat än möjligen på mycket lokal
nivå) kring frågan om barns och ungdomars rätt till
integritetsskydd gentemot sina vårdnadshavare,
förutom ett av Socialstyrelsen i juli 2004 publicerat
meddelandeblad om »kvinnor under 18 år som
söker abort« som riktar sig till abortmottagningar,
ungdomsmottagningar, skolhälsovård och motsvarande.

Artikel 16

Checklista för artikel 16
n Säkerställs barns rätt till privatliv i lagstiftning och praxis
 i skolan?
 på institutioner?
n Har ett barn rätt att få vetskap om och ifrågasätta den information som ﬁnns om
honom eller henne i journaler eller register?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 16 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 8
artikel 9

rätt att behålla sin identitet
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 17 tillgång till information och massmediernas roll
artikel 19 barn som utsatts för våld och övergrepp
artikel 20 alternativ omvårdnad
artikel 40 respekt för unga lagöverträdares privatliv
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Artikel 17

Barnets tillgång till riktig information
TEXTEN I ARTIKEL 17

Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier
utför och skall säkerställa att barnet har tillgång till information och
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant
som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och
fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för detta ändamål:
a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet och i enlighet med andan i artikel 29;
b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte
och spridning av sådan information och sådant material från olika kulturer och nationella och internationella källor;
c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker;
d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller en urbefolkning;
e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet
mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med
beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.

Sammanfattning
I artikel 17 fokuseras särskilt på massmediernas roll
när det gäller barns rättigheter, men artikeln innehåller också en allmän skyldighet för konventionsstaterna att säkerställa att barnet har tillgång till
information och material från olika källor. Detta
gäller speciellt källor som syftar till att främja välbeﬁnnande samt fysisk och psykisk hälsa. Här ﬁnns ett
nära samband med barnets rätt till yttrandefrihet
(artikel 13) och till maximal utveckling (artikel 6).
Massmedierna måste uppmuntras att sprida positivt material som är till nytta för barnet och som går
i linje med de detaljerade syften för utbildning som
beskrivs i artikel 29. Massmedierna bör också vara
tillgängliga för barn, och dessutom främja och
respektera deras rätt till delaktighet, allt som bevis
för att barns synpunkter respekteras (artikel 12).
Under arbetet med att formulera konventions-

texten framstod artikel 17 i början mest som en
åtgärd för att skydda barnet »mot allt eventuellt
skadligt inﬂytande som massmedier, särskilt radio,
ﬁlm, tv, tryckt material och utställningar, på grund
av sitt innehåll kan ha på barnets psykiska och
moraliska utveckling«. Men på ett tidigt stadium i
diskussionen påstod en medlem i arbetsgruppen att
medierna gör mer nytta än skada och att artikeln
borde formuleras på ett positivt sätt (e/cn.4/
l.1575, s. 19–20, Detrick, s. 279). I artikelns slutversion ﬁnns fem åtgärder som konventionsstaterna
skall vidta för att uppnå artikelns övergripande
mål. Det är bara den sista som handlar om att skydda barnet mot skadligt material, men det är den
åtgärden som tenderar att få mest uppmärksamhet
när kommittén granskar staternas rapporter.
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Den »viktiga uppgift som massmedier utför«
I rapporten från den allmänna diskussionen »Barnet och medierna« betonade FN:s barnrättskommitté de olika roller massmedierna har när det gäller att genomföra barnkonventionen fullt ut. I artikel 17 anges vad som förväntas av medierna, men
deras funktion sträcker sig längre än så:
»FN:s barnrättskommitté anser att massmedierna,
både de skrivna och audiovisuella, har en mycket
viktig funktion i ansträngningarna för att konventionens principer och normer skall bli verklighet.
Massmedierna i många länder har redan bidragit
mycket genom att skapa en medvetenhet kring
konventionen och dess innehåll. De skulle också
kunna spela en nyckelroll genom att övervaka det
faktiska genomförandet av barnets rättigheter …«

Kommittén lyfte också fram hur viktigt det är att
barn har tillgång till massmedier. (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari
1996, crc/c/50, Bilaga ix, s. 80–81. För kommitténs kommentarer om massmediernas eventuella
skadliga inverkan, se nedan.)
Kommittén återvände till temat i de rekommendationer som följde efter 2006 års allmänna diskussion »Barnets rätt att höras«. (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekommendationer,
punkt 36.)

»Säkerställa att barnet har tillgång till
information … från olika nationella och
internationella källor« särskilt de som
syftar till att främja välfärd samt fysisk
och psykisk hälsa
Kommittén betraktar artikel 17 som en av barnets
medborgerliga rättigheter. Det händer ofta att
kommittén uttrycker en allmän oro över den brist
på uppmärksamhet som ägnas åt genomförandet
av barns medborgerliga rättigheter och friheter,
innefattande de som föreskrivs i artikel 13–17.
Denna del av artikel 17 skildrar det övergripande syftet med de fem speciella strategier som
beskrivs i punkterna (a) till (e). De har samband
med barnets rätt till delaktighet enligt artikel 12,
och rätten till yttrandefrihet i artikel 13(1). Det
ﬁnns också en koppling till massmediernas roll att
främja barnets maximala utveckling enligt artikel
6, liksom till syftet med utbildning (artikel 29), och
behovet av undervisning om hälsovård (artikel 24).
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Vidare tar artikel 31 upp barnets rätt att fritt och
fullt ut delta i kultur- och konstliv. Även här kan
massmedierna spela en viktig roll.
I den allmänna kommentaren om »Att genomföra barnets rättigheter under deras tidiga utveckling« hänvisar kommittén till små barns informationsbehov (och även till behovet att skydda dem
från skadlig information – se nedan):
»… Barns tidiga utveckling är ett fackområde för
förläggare och medieproducenter som bör uppmuntras att sprida material som är lämpligt för
små barns förmåga och för deras bästa. Materialet
bör också främja deras välbeﬁnnande socialt och i
utbildningshänseende och återspegla nationella
och regionala skillnader i barns levnadsförhållanden, kultur och språk. Särskild uppmärksamhet
bör riktas mot att minoritetsgrupper bör få tillgång till massmedier som aktivt verkar för att de
skall vinna erkännande och inbegripas i ett socialt
sammanhang …« (crc/c/gc/7, punkt 35.)

Kommittén har noterat både informationskontroll,
som begränsar mångfalden, och brister i barns tillgång till riktig information, ibland i särskilda områden, t.ex. på landsbygden. Det gäller även tillgång
till internet.

Att främja hälsa
I barnkonventionen ﬁnns ännu en särskild hänvisning till information i artikel 24(2)(e). Här kan
massmedierna också spela en viktig roll. Kommittén
tar upp detta i två allmänna kommentarer. I »Ungdomars hälsa och utveckling« säger kommittén:
»Ungdomar har rätt att få tillgång till sådan information som är väsentlig för deras hälsa, utveckling
och möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta i
samhället. Det är konventionsstaternas skyldighet
att säkerställa att alla ungdomar, både i och utanför skolan, får, och inte nekas, riktig och lämplig
information om hur de skall skydda sin hälsa och
utveckling, och hur de skall leva hälsosamt. Det
som bör ingå är information om bruk och missbruk av tobak, alkohol och andra substanser;
säkert och respektfullt socialt och sexuellt uppträdande samt kosthållning och fysisk aktivitet.«
(crc/gc/2003/4, punkt 26.)

I den allmänna kommentaren om »Hiv/aids och
barnets rättigheter« betonar kommittén behovet
av information om förebyggande åtgärder och vård

Artikel 17

i samband med sjukdomen för att bekämpa okunskap, stigmatisering och diskriminering. Informationen bör spridas både via formella kanaler (t.ex.
genom utbildningsmöjligheter och massmedier
som inriktar sig på barn) och via informella kanaler
(t.ex. de som vänder sig till barn som lever på gatan,
på institution eller under svåra omständigheter)
(crc/gc/2003/3, punkt 16–17). För ytterligare diskussion om hälsoinformation, se artikel 24.
Frihetsberövade barn. FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar belyser tillgången till
massmedier: »Ungdomarna bör ha möjlighet att
regelbundet hålla sig informerade om nyheter
genom att läsa tidningar, tidskrifter och andra
publikationer, och genom tillgång till radio- och
tv-program och ﬁlm …« (regel 62). För barn som
är placerade på institution eller lever under andra
speciella omständigheter kan tillgången till massmedier behöva övervägas särskilt.

»Uppmuntra massmedier att sprida
information och material av socialt och
kulturellt värde för barnet och i enlighet
med andan i artikel 29«: artikel 17(a)
I artikel 29(1) beskrivs syftet med barnets utbildning. Enligt artikel 17 bör innehållet i den information och det material som massmedierna sprider
stämma överens med detta syfte. I den första allmänna kommentaren, »Utbildningens syfte«,
noterar kommittén följande:
»Massmedier, i ordets bredaste betydelse, har
också en central roll både genom att främja de värden och syften som återspeglas i artikel 29(1) och
genom att säkerställa att deras aktiviteter inte
undergräver andras ansträngningar att verka för
dessa mål. Regeringarna är genom konventionen
skyldiga att i enlighet med artikel 17(a) vidta alla
lämpliga åtgärder för att ’uppmuntra massmedier
att sprida information och material av socialt och
kulturellt värde för barnet’.« (crc/gc/2001/1,
punkt 21. Se också artikel 29.)

Vid UNESCO:s allmänna konferens 1978 tillkännagavs Förklaringen om grundläggande principer
angående massmediernas bidrag till att förstärka
fred och internationellt samförstånd, främja
mänskliga rättigheter och motverka rasism, apartheid och provokation till krig.
Världskonferensen mot rasism, rasdiskrimine-

ring, främlingsﬁentlighet och intolerans (Durban,
Sydafrika, september 2001) uttryckte i sin förklaring
djup oro »för användningen av ny informationsteknik, såsom internet, för ändamål som strider mot
respekten för mänskliga värden, jämlikhet, icke-diskriminering, respekt för andra och tolerans, bl.a.
genom att propagera för rasism, rashat, främlingsﬁentlighet, rasdiskriminering och därmed följande
intolerans, och att särskilt barn och ungdomar som
har tillgång till detta material kan påverkas negativt
av det.« (a/conf.189/12, Förklaring, punkt 91).
Ett annat syfte som beskrivs i artikel 29 är att
verka för jämlikhet mellan könen. Rapporten från
FN:s barnrättskommittés allmänna diskussion
»Flickor« hänvisar till
»… vikten av att utrota förnedrande och exploaterande bilder av ﬂickor och kvinnor i massmedier
och annonsering. De värderingar och beteendemönster som framställs bidrar till fortsatt ojämlikhet och underlägsenhet.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport om den åttonde sessionen, januari 1995,
crc/c/38, punkt 291.)

Artikel 17, under rubriken
»Uppmuntra massmedier att
sprida information och material …«
Enligt Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning (antagen 2006) förbinder sig
konventionsstaterna att vidta omedelbara, effektiva
och lämpliga åtgärder för att uppmuntra alla massmedier »att skildra människor med funktionsnedsättning på ett sätt som stämmer överens med denna konvention« (artikel 8 [2] [c]). I FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet sägs i regel 1
om »ökad medvetenhet«: »Staterna bör uppmuntra massmedia att skildra människor med funktionsnedsättning på ett positivt sätt. Handikapporganisationerna bör rådfrågas i detta sammanhang.«
Vidare sägs i regel 9 att massmedierna bör uppmuntras att bekämpa de »negativa attityder som
fortfarande ﬁnns mot att människor med funktionsnedsättning och då särskilt ﬂickor och kvinnor
gifter sig, har ett sexualliv eller blir föräldrar«.
Ytterligare råd om massmediernas roll för att på
ett positivt sätt anpassa barn till samhället ges i
FN:s riktlinjer för förhindrande av ungdomsbrottslighet, Riyadhriktlinjerna, som FN:s barnrättskommitté konsekvent har rekommenderat som
lämplig vägledning i arbetet med att genomföra
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barnkonventionen. I avsnittet »socialiseringsprocesser« ﬁnns ett underavsnitt som lyder:
»40. Massmedierna bör uppmuntras att säkerställa att unga människor har tillgång till information
och material från olika nationella och internationella källor.
41. Massmedierna bör uppmuntras att skildra
unga människors positiva insatser i samhället.
42. Massmedierna bör uppmuntras att sprida
information om de tjänster, inrättningar och möjligheter som ﬁnns för unga människor i samhället.
43. Massmedier i allmänhet, och tv- och ﬁlmmedier i synnerhet, bör uppmuntras att skildra så
lite pornograﬁ, droghantering och våld som möjligt, och att i sin skildring av våld och exploatering
ta avstånd från detta, samt undvika förnedrande
skildringar, särskilt av barn, kvinnor och relationer mellan människor, och att aktivt stödja jämlikhetsprinciper och jämlika roller.
44. Massmedierna bör vara medvetna om såväl
sin betydande sociala funktion och sitt sociala
ansvar, som sitt inﬂytande i all kommunikation
som rör ungdomars drog- och alkoholmissbruk.
De bör använda sin makt till att förebygga drogmissbruk genom att överföra konsekventa budskap med ett balanserat förhållningssätt. Effektiva
kampanjer för att på alla nivåer öka medvetenheten om droger bör främjas.«

»Uppmuntra internationellt samarbete
vad gäller produktion, utbyte och spridning av sådan information och sådant
material från olika kulturer och nationella
och internationella källor«: artikel 17(b)
Bestämmelsen speglar ett fokus på internationellt
samarbete för att barnkonventionen skall kunna
genomföras fullt ut, och det genomsyrar hela konventionen. Den betonar också den mångfald av
material som barnet bör ha tillgång till. Modern
teknik gör att information kan spridas oerhört
snabbt, vilket ökar massmediernas möjligheter att
bidra till utbildning och utveckling. Men detta
orsakar också viss oro för syftet med och innehållet
i en del information som barn har tillgång till.

»Uppmuntra produktion och
spridning av barnböcker«: artikel 17(c)
Mot slutet av arbetet med att formulera artikel 17,
föreslog en frivilligorganisation att det skulle ﬁn-
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nas en särskild bestämmelse för att främja barns
läsande. The International Board on Books for Young
People föreslog en ny underpunkt: »på alla nivåer
uppmuntra läs- och skrivkunnighet samt läsvana
och berättande genom produktion och spridning
av barnböcker« (e/cn.4/1987/25, s. 7; Detrick,
s. 287). Bestämmelsen i underpunkt (c) är en utveckling av detta förslag.
UNESCO har i många år tillsammans med de
största internationella yrkesföreningarna och
frivilligorganisationerna främjat barnboksutgivning.
FN:s barnrättskommitté lovordar de stater som
säkerställer tillgång till böcker, men uttrycker också oro inför andra stater om kvaliteten på och kvantiteten av barnböcker, tillgången till bibliotek etc.

»Uppmuntra massmedier att ta särskild
hänsyn till de språkliga behoven hos ett
barn som tillhör en minoritetsgrupp eller
en urbefolkning«: artikel 17(d)
I artikel 30 krävs att ett barn som tillhör en religiös
eller språklig minoritet, eller en urbefolkning, inte
skall nekas rätten till sitt eget kulturliv, att bekänna
sig till och utöva sin religion eller att använda sitt
eget språk. I texten om utbildningens syfte i artikel
29 krävs också respekt för olika nationella värden,
kulturer och språk. Artikel 17 tar upp massmediernas viktiga roll i detta, t.ex. genom att producera
material och program på minoritetsspråk.
När FN:s barnrättskommitté har yttrat sig om
behovet av att sprida kunskap om principerna och
bestämmelserna i barnkonventionen till vuxna och
barn (i enlighet med artikel 42), har den ofta betonat hur viktigt det är att säkerställa att den översätts till minoritets- och urbefolkningsspråk. Den
säger också att det är särskilt viktigt att massmedier deltar i arbetet.
För att kunna säkerställa att barn med funktionshinder har samma tillgång till information
genom massmedier kan det krävas särskilda och
ytterligare åtgärder. Kommittén noterar följande i
sin allmänna kommentar »Rättigheter för barn
med funktionshinder«:
»Tillgång till information och meddelanden, bl.a.
informations- och kommunikationsteknik och olika system för detta, gör det möjligt för barn med
funktionshinder att leva självständigt och ur alla
aspekter delta fullt ut i livet. … Barn med funktionshinder skall också ha lämplig teknik och
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andra tjänster och språk, t.ex. punktskrift och
teckenspråk, som ger dem tillgång till alla typer av
massmedier, bl.a. tv, radio och tryckt material, liksom ny informations- och kommunikationsteknik
och olika system för detta, såsom internet.«
(crc/c/gc/9, punkt 37. Se även artikel 23.)

»Uppmuntra utvecklingen av lämpliga
riktlinjer för att skydda barnet mot
information och material som är till
skada för barnets välfärd, med beaktande
av bestämmelserna i artiklarna 13 och
18«: artikel 17(e)
I många länder växer oron för de eventuella negativa effekter som framställningen av våld i massmedierna kan ha på barns utveckling, bl.a. deras fysiska och psykiska hälsa. I rapporten från den allmänna diskussionen »Barnet och medierna« lyfte FN:s
barnrättskommitté fram denna synpunkt och
andra negativa aspekter på massmedier:
»… Det har också uttryckts oro för det inﬂytande
som negativa aspekter av massmedier kan ha på
barn, främst program som innehåller brutalt våld
och pornograﬁ. I ett antal länder pågår en diskussion om hur barn skall skyddas från våld på tv,
video och via andra moderna medier. Återigen har
det gjorts försök med frivilliga överenskommelser,
med varierande genomslagskraft. Just detta problem tas upp i konventionens artikel 17 där det
rekommenderas att lämpliga riktlinjer utvecklas
’för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd’ … Sådana riktlinjer har faktiskt utvecklats i några länder,
med varierande resultat …« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari 1996,
crc/c/50, Annex ix, s. 80 och 81.)

I kommitténs allmänna kommentar »Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling«
poängteras de särskilda riskerna för små barn:

I artikel 17 föreslås utveckling av riktlinjer, vilket
innebär frivillig hellre än lagstadgad kontroll. När
riktlinjer utarbetas måste konventionsstaterna
komma ihåg bestämmelserna i två andra artiklar:
 barnets rätt till yttrandefrihet, vilken kan
underkastas endast vissa begränsade inskränkningar som beskrivs i artikel 13(2)
 föräldrarnas huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med barnets bästa för
ögonen, och samhällets skyldighet att ge lämpligt stöd (artikel 18).
Artikel 5 är också relevant. Där krävs respekt för
föräldrarnas rätt att ge lämplig ledning och råd i
överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga. Ytterst är det föräldrar
och andra vårdnadshavare som har huvudansvaret
för att ha uppsikt över hur deras barn använder
medier. Samhället bör bistå föräldrarna, t.ex.
genom att säkerställa att de har tillräcklig information om innehållet i tv-program, ﬁlmer och datorspel. Detsamma gäller information om användning
av internet och mobiltelefoner etc.
De rekommendationer som kom efter FN:s
barnrättskommittés allmänna diskussion »Barnet
och medierna« innefattar utveckling av konstruktiva överenskommelser med medieföretag för att
skydda barn mot skadlig påverkan, omfattande
planer för att stärka föräldrarnas ställning på
mediemarknaden, utbildning för journalister och
speciella riktlinjer för att rapportera övergrepp
mot barn.
När kommittén undersöker staternas rapporter
anmärker den ofta på att det inte ﬁnns tillräckligt
skydd mot eventuellt skadligt material, bl.a. våld,
rasism och pornograﬁ. Därför har den föreslagit
såväl lagstiftning och riktlinjer som föräldrautbildning inom området. Oron omfattar nu även modern informations- och kommunikationsteknik
liksom mobiltelefoni.

Barnets privatliv och massmedier
»Den moderna teknikens snabbt ökande utbud och
tillgänglighet, bl.a. internetbaserade medier, är ett
särskilt orosmoment. Små barn är verkligen i riskzonen om de utsätts för olämpligt eller stötande
material. Konventionsstaterna uppmanas att reglera
mediernas produktion och spridning så att små barn
skyddas, och även att hjälpa föräldrar/vårdnadshavare att ta sitt fulla ansvar för barnens uppfostran i
detta avseende.« (2005 crc/c/gc/7, punkt 35.)

Massmedierna kan utgöra ett eventuellt hot mot
barns välfärd när det gäller barnets privatliv (se
artikel 16). Vidare krävs i artikel 40(2)(b)(vii) att
barnets privatliv respekteras av medierna när de
rapporterar om händelser där barn misstänks för
brott. Kommittén har också uttryckt oro för barns
privatliv då de utsätts för övergrepp eller andra problem inom familjen (se artikel 40).
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Artikel 17 i Sverige
I Sverige är rätten att ta del av information, exempelvis genom massmedia, grundlagsskyddad
genom regeringsformen. Även reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
är relevanta i detta sammanhang. Rättigheterna
enligt grundlagen gäller såväl barn som vuxna. Se
vidare under artikel 13.
I både de andra och tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte FN:s barnrättskommitté oro över det
bristande skyddet för barn mot tillgången till pornograﬁskt material, och rekommenderade regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att
effektivt skydda barn mot sådant material. I de tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade
kommittén också att åtgärder skulle vidtas till skydd
för barn mot våldsskildringar tillgängliga via internet, tv och datorspel (se också artikel 13). Dessutom
uttryckte kommittén oro över de rapporterade fallen av sexuellt utnyttjande av barn som ägt rum via
kontakter som har inletts på internet. Kommittén
rekommenderade regeringen att stärka skyddsmekanismerna för barn när de använder såväl internet
som programmen för att göra barn medvetna om
internets avigsidor och att förstärka lagstiftningen
mot innehav och produktion av barnpornograﬁ.
Rekommendationerna inkluderar förbud för
internetleverantörerna mot barnpornograﬁ på
internet och ändring av deﬁnitionen av »barn« i

barnpornograﬁbrotten, med en klar objektiv
åldersgräns på 18 år. Se även artikel 1 och 34.
I såväl den andra som den tredje rapporten
(1997 respektive 2002) till barnrättskommittén
gjordes en genomgång av hur väl konventionsstaternas ansvar som det beskrivs i artikel 17 uppfylls i
Sverige. Bland annat redogjordes i rapporterna för
relevanta föreskrifter i regeringens sändningstillstånd för Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio och TV4, statligt litteraturstöd och utgivares och spridares ansvar för videoﬁlmer. (Sveriges andra rapport till FN:s kommitté
för barnets rättigheter, s. 44 ff. respektive Sveriges
tredje rapport, s. 48 ff.)

Medierådet
Medierådet (tidigare Rådet mot skadliga våldsskildringar) har till uppgift att bevaka barns och
ungas mediesituation. Syftet med rådets verksamhet skall vara att minska riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och unga. Uppdraget omfattar
såväl traditionella som nya elektroniska rörliga
bildmedier, exempelvis ﬁlm, tv, video, dvd, datorspel, tv-spel och internet. Medierådet skall ägna
våldsskildringar och pornograﬁ särskild uppmärksamhet. Det skall ha ett tydligt genusperspektiv på
sitt arbete (för vidare information se www.medieradet.se).

Exempel på tillämpning av artikel 17
Medierådets tio tips till föräldrar om internet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Följ med ditt barn ut på Internet.
Tala med ditt barn om Internet.
Uppmuntra till en bra samtalston även på Internet.
Uppmana ditt barn att vara återhållsamt med personlig information.
Låt inte ditt barn ensamt träffa okända som det fått kontakt med på Internet.
Hjälp ditt barn att förstå att informationen på Internet inte alltid är sann eller objektiv.
Var inte för kritisk mot ditt barns nyﬁkenhet.
Rapportera information och händelser som du bedömer vara olagliga.
Tekniska lösningar kan vara ett stöd att hantera Internet.
Kom överens om hur Internet ska användas.

Artikel 17

Checklista för artikel 17
n Finns det riktlinjer för att främja massmediernas respekt för barns rätt till privatliv,
och för ansvarsfull rapportering av övergrepp och familjeproblem där barn är inblandade?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 17 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 9
artikel 13
artikel 16
artikel 18
artikel 19
artikel 24
artikel 29
artikel 30
artikel 31

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rapportering av familjeärenden – barnets privatliv
yttrandefrihet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
föräldrarnas gemensamma ansvar
barn som utsatts för våld och övergrepp
tillgång till medicinsk rådgivning, hälso- och sjukvård
utbildningens syfte
rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
barnets rätt till lek och fritid och till att delta i det kulturella och konstnärliga
livet
artikel 34 massmediernas roll när det gäller att protestera mot sexuellt utnyttjande av
barn, bland annat barnpornograﬁ
artikel 36 massmediernas utnyttjande av barn
artikel 40 unga lagöverträdare
artikel 42 att göra konventionen allmänt känd bland vuxna och barn

171

Artikel 18

Föräldrarnas gemensamma
ansvar med bistånd från samhället
TEXTEN I ARTIKEL 18

1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets
uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling.
Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.
2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och
vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall
säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för
vård av barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den
barnomsorg som de är berättigade till.

Sammanfattning
Artikel 18 handlar om ansvarsfördelningen mellan
barnets föräldrar och samhället, med särskild betoning på samhällets stöd till föräldrar när de fullgör
sitt ansvar. Artikel 18 måste läsas tillsammans med
artikel 5 (föräldrarnas och familjens skyldigheter
och rättigheter, den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga) och artikel 3(2) och 27 (samhällets bistånd till föräldrarna i deras arbete med att ta
ansvar för att säkerställa att barn har tillräckligt
skydd, tillräcklig omvårdnad och en rimlig levnadsstandard). Tillsammans klargör dessa fyra artiklar
att föräldrarna har huvudansvaret för att garantera
barnets bästa, men att detta ansvar är kringgärdat
av barnets rättigheter enligt konventionen, och att
ansvaret kan delas med andra, t.ex. medlemmar i
den utökade familjen. Samhället måste vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrarna när de fullgör
sitt ansvar, och om föräldrarna inte klarar av det,
måste samhället träda in för att säkerställa barnets
rättigheter och behov.

»Föräldrar eller, i förekommande fall,
vårdnadshavare har huvudansvaret för
barnets uppfostran och utveckling«
I artikel 18 bekräftas föräldrarnas företräde när det
gäller ansvar för barnet, även om det på andra ställen i konventionen (artikel 5 och 30) erkänns att
familjestrukturer kan se olika ut. Den utvidgade
familjen, släkten, gemenskapen enligt lokal sedvänja eller kulturen kan då spela en viktig roll i
barnets uppfostran. Men FN:s barnrättskommitté
har uttryckt oro över sociala strukturer där föräldrarnas roll kan försvagas till nackdel för barnet, t.ex.
genom polygami eller hierarkiska släktförhållanden.
På ett sätt förefaller artikel 18 handla mer om
föräldrarna än om barnets rättigheter. Men artikeln rör föräldrarnas ansvar, inte deras rättigheter,
och föräldrarnas företräde hävdas i förhållande till
samhället, inte till barnet. Ansvaret för barnets
»utveckling« antyder ett relativt objektivt mått för
att bedöma i vilken utsträckning föräldrarna tar
ansvar: Om ett barns fysiska, psykiska eller intel-
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lektuella utveckling skadas av att föräldrarna vidtar
åtgärder som skulle kunna undvikas (eller försummar barnet), har föräldrarna inte tagit sitt ansvar.

»Barnets bästa skall för dem
komma i främsta rummet«
När artikel 18 utarbetades anmärkte delegaten från
USA att det var ganska märkligt att skriva in vilket
ansvar enskilda människor har, eftersom konventionen är bindande endast för de regeringar som
ratiﬁcerat den. Den stränga formuleringen som
används här kan vid en första läsning verka märklig. Hur kan staten säkerställa att barnets bästa
»skall« komma i främsta rummet för föräldrarna?
Men principen har direkt betydelse för statens
åtgärder, eftersom den skall utgöra grund för all
lagstiftning som utarbetas kring föräldrars rättigheter och skyldigheter. I de ﬂesta av världens länder
har lagar och sedvänjor historiskt sett utgått ifrån
att föräldrar »äger« sina barn, alltså är förutsättningen att föräldrarna kan utöva sin rätt över barnen endast för sitt eget bästa. Dessa lagar och sedvänjor omprövas nu i stora delar av världen. I konventionen krävs att nu gällande lagar om föräldrars
rättigheter skall skrivas om till principer om föräldrars ansvar, dvs. det rättsliga ansvaret för föräldrar
att agera för barnets bästa. Kommittén har uttryckt
oro när lagar förefaller uppmuntra till att föräldrarnas ansvar åsidosätts (t.ex. när kvinnor straffas för
graviditet utom äktenskapet, vilket kan göra att de
överger barnet).
»Barnets bästa« är inte ett statiskt begrepp utan
varierar från barn till barn. Föräldrar kan ha olika
synpunkter på vad som är barnets bästa, och yrkesmänniskor är inte heller alltid överens om vad som
är bäst. Barnkonventionens rättigheter är därför till
god hjälp när det gäller att tolka begreppet så
objektivt som möjligt. Varje kränkning av dessa
rättigheter (bl.a. bristande respekt för den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga) strider
sannolikt mot barnets bästa.
FN:s barnrättskommitté har tagit upp rättighetsbaserat föräldraskap i två allmänna kommentarer: »Ungdomars hälsa och utveckling« och »Att
genomföra barns rättigheter under deras tidiga
utveckling«. När det gäller att vara förälder till små
barn uppmuntrar kommittén staterna till

utvecklingen som en period huvudsakligen för att
socialisera den omogna människan mot en
mogen, vuxen människas ställning. I konventionen krävs att barn, även de allra yngsta, skall
respekteras som egna individer. Små barn skall
erkännas som aktiva medlemmar i familjen, i
gemenskapen enligt lokal sedvänja och i samhället, med egna angelägenheter, intressen och åsikter. För att små barn skall kunna utöva sina rättigheter krävs särskild fysisk och känslomässig
omvårdnad och omtanke och lyhörd vägledning,
liksom tid och utrymme för social lek, för att
utforska världen och lära sig saker…«
»Kommittén är orolig för att det inte tas tillräcklig hänsyn till de resurser, färdigheter och personliga förpliktelser som krävs av föräldrar och
andra som har ansvar för små barn. Det gäller särskilt i samhällen där äktenskap och föräldraskap i
tidig ålder fortfarande godkänns och även där det
ﬁnns många unga, ensamstående föräldrar. Barns
tidiga utveckling är den period då föräldraansvaret
är som störst (och mest intensivt) när det gäller alla
aspekter på barns välfärd som tas upp i barnkonventionen. Det handlar om deras överlevnad och
hälsa, deras fysiska och känslomässiga säkerhet, levnadsstandard och omvårdnad, möjligheter till lek
och lärande och yttrandefrihet. Följaktligen är ett
förverkligande av barns rättigheter i stort beroende
av att de som har ansvaret för barnens omvårdnad
känner ett välbeﬁnnande och har tillräckliga resurser.« (crc/c/gc/7, punkt 5, 18 och 20.)

Om äldre barn:
»Kommittén anser att föräldrar eller andra personer med lagstadgat ansvar för barnet behöver
iaktta varsamhet när de utövar sina rättigheter till
och tar sitt ansvar för att ge vägledning och råd till
sina ungdomar då dessa utövar sina rättigheter.
De har en skyldighet att ta hänsyn till ungdomarnas åsikter, i förhållande till ålder och mognad,
och att skapa en trygg och stödjande miljö där den
unge kan utvecklas. Ungdomar behöver erkännas
som aktiva medborgare med rättigheter och med
förmåga att bli fullvärdiga och ansvarskännande
medborgare, om de får riktig vägledning och rådgivning.« (crc/c/gc/4, punkt 7.)

Föräldrautbildning
»… att sätta upp en positiv agenda för rättigheter
under barns tidiga utveckling. Det krävs en växling från den traditionella synen på den tidiga
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Staten har skyldighet att underrätta föräldrar om
deras ansvar och att tillhandahålla undervisning
kring detta. Allt oftare konstateras att investeringar

Artikel 18

i föräldrautbildning på frivillig basis är kostnadseffektivt, t.ex. när det gäller att sänka antalet unga
lagöverträdare. I FN:s riktlinjer för förhindrande av
ungdomsbrottslighet (Riyadhriktlinjerna) sägs följande: »Åtgärder bör vidtas och handlingsplaner
utvecklas för att ge familjer möjlighet att lära mer
om föräldrarollen och de skyldigheter som förknippas därmed, när det gäller barns utveckling och
omvårdnad. Genom sådan utbildning främjas positiva relationer mellan föräldrar och barn, föräldrar
blir mer lyhörda för barns och ungdomars problem,
och familjerna uppmuntras att delta i familje- och
samhällsbaserade aktiviteter« (punkt 16).
I den allmänna diskussionen »Staternas roll när
det gäller att förhindra och reglera separation«
säger kommittén att den
»… betonar vikten av att anslå resurser till att
öka föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn
hellre än att skilja barnen från föräldrarna. Kommittén påminner också familjer och familjeföreningar om deras mycket viktiga roll i utbildning
av andra familjer. Det är ofta lättare att ta upp en
fråga om föräldraskap på jämlik nivå i en grupp.
Kommittén uppmuntrar alla intressenter att söka
nyskapande vägar och metoder för att öka föräldrars kunskaper, bl.a. utbildning i föräldraskap i
skolans läroplaner.« (crc/c/153, punkt 646.)

Kommittén har i sina sammanfattande slutsatser
till många länder poängterat behovet av föräldrautbildning. Sådan utbildning anses av kommittén
vara ett effektivt verktyg för att hantera allvarliga
sociala missförhållanden, såsom sociala förskjutningar efter övergång från ett ekonomiskt system
till ett annat eller efter en väpnad konﬂikt. Den har
även betonat hur viktig föräldrautbildning är i länder som har väl utvecklade välfärdssystem.
I sin allmänna kommentar »Att genomföra
barns rättigheter under deras tidiga utveckling«
betonar kommittén behovet av att systemen för
föräldrautbildning är lyhörda (crc/c/gc/7, punkt
20 och 29).

»Staten skall göra sitt bästa för att
säkerställa erkännandet av principen att
båda föräldrarna har gemensamt ansvar
för barnets uppfostran och utveckling«
Det bör betonas hur viktigt det är att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnen. De ﬂesta
samhällen har inte förrän helt nyligen erkänt att

fäder, liksom mödrar, kan och bör åta sig den dagliga omvårdnaden av barnen. Likaså gäller att mödrar, liksom fäder, har ekonomiskt ansvar och lagstadgade rättigheter när det gäller barnen. Barnkonventionen är en av de första överenskommelserna där texten ger uttryck för att detta skall uppfattas som en mänsklig rättighet för barn, en återspegling av bestämmelsen i Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979).
Där krävs att konventionsstaterna erkänner »att
män och kvinnor har ett gemensamt ansvar för sina
barns uppfostran och utveckling, varvid barnens
bästa alltid skall komma i första hand« (artikel 5).
Länderna uppmanas att skriva in principen om
gemensamt föräldraansvar i åtgärder för föräldrautbildning och i lagar och bestämmelser om
tjänster för att bistå föräldrar.

Familjer med en ensamstående förälder
Syftet med »gemensamt ansvar« är att båda föräldrarna skall spela en aktiv roll i barnets uppfostran, även fäder till barn som är födda utom äktenskapet.
Många länder dokumenterar att ett stort antal
barn lever i familjer med en ensamstående förälder,
vanligtvis modern. Kommittén har ofta uttryckt
oro over detta fenomen, en oro som inte gäller
äktenskapet utan barns behov av att båda föräldrarna tar aktiv del i deras uppfostran. Dessutom är det
större sannolikhet att fattigdom drabbar barn i
familjer med en ensamstående förälder.
De länder som inte låter fäder åta sig föräldraansvar för barn som är födda utom äktenskapet riskerar att bryta mot konventionen (men kom ihåg att
artikel 9 medger att föräldrar och barn lever åtskilda när det är nödvändigt för barnets bästa). Ansvaret omfattar – men är inte begränsat till – ekonomiskt underhåll (se artikel 27). Staterna bör
genomföra lagstadgade reformer för att eliminera
eventuell diskriminering mot barn som är födda
utom äktenskapet. De kan också införa anställnings- och skatteåtgärder eller åtgärder inom socialtjänsten för att uppmuntra att båda föräldrarna
tar aktiv del i barnuppfostran. Det bör även utvecklas strategier för att förhindra att tonårsﬂickor får
barn. Kommittén har uttryckt särskild oro för att så
unga ﬂickor blir mödrar, eftersom en tonårsgraviditet kan spoliera den unga moderns hälsa och
sociala framtidsutsikter. Dessutom blir följden ofta
att modern ensam får ta hand om barnet, modern
som ju enligt konventionen själv är ett barn (se artikel 24).
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När föräldrar separerar
Den inbördes ojämna ansvarsfördelning mellan
föräldrarna som råder i många länder accentueras
ofta när föräldrarna separerar. Ett antal länders första och andra rapporter avslöjar att de tillämpar
rättsliga och sociala traditioner som utan undantag
tilldelar antingen modern eller fadern ansvaret för
barnuppfostran när de separerar. Ofta är formuleringen att mödrar inledningsvis ges ansvaret för
spädbarn och små barn, medan fäder på ett senare
stadium får ansvaret och också den dominerande
makten för att avgöra hur barnets liv skall utformas. Sådana åtgärder betecknar vanligtvis vissa
framsteg mot ett system som inte är totalt patriarkaliskt, eftersom de utgör ett erkännande av det
starka bandet mellan mödrar och små barn som det
kan vara skadligt att klippa av. Men när detta
erkännande överförs till en orubblig lag innebär
det att barns rättigheter kränks. Konventionen om
avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor
stödjer denna synpunkt, där artikel 5 säger att:
»Konventionsstaterna … erkänner att män och
kvinnor har ett gemensamt ansvar för sina barns
uppfostran och utveckling, varvid barnens bästa
alltid skall komma i första hand.« Vidare säger artikel 16 att: »Konventionsstaterna skall … med
jämställdheten mellan män och kvinnor som
grund, säkerställa … lika rättigheter och skyldigheter som föräldrar, oberoende av civilstånd, i frågor som gäller barnen, varvid dock barnens bästa
alltid skall komma i första hand.«
Enligt bestämmelserna i artikel 18 måste lagen
erkänna principen att föräldrar har ett gemensamt
ansvar. Åtgärder från regeringens sida bör inriktas
på att stödja och främja att detta gemensamma föräldraansvar är genomförbart. Men om föräldrar
separerar, eller om de aldrig har levt tillsammans,
kan det vara nödvändigt att domstolen tilldelar den
ena föräldern vårdnadsrätten. Som tidigare sagts
(artikel 9) bör lagen under sådana omständigheter
inte undantagslöst förutsätta vilken av föräldrarna
som skall ges företräde. FN:s barnrättskommitté
har ofta uttryckt oro för sådana antaganden.
I artikel 23(4) i Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter anges att konventionsstaterna »skall vidtaga lämpliga åtgärder
för att säkerställa makars likställighet i fråga om
rättigheter och ansvar vid äktenskapets ingående,
under äktenskapet och vid dess upplösning«. FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter förklarar i en
allmän kommentar följande: »Under äktenskapet
bör makarna ha lika rättigheter och ansvar i famil-
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jen. Denna jämlikhet omfattar alla angelägenheter
som uppkommer med anledning av deras förhållande … Sådan jämlikhet fortsätter att gälla de
arrangemang som har att göra med rättslig separation eller upplösning av äktenskapet … Sålunda
måste eventuell diskriminerande behandling förhindras när det gäller orsaker till och förfaranden
vid separation eller skilsmässa, vårdnad av barn …
umgängesrätt eller bristande återställande av
någon förälders befogenhet, mot bakgrund av att
barnets bästa i detta sammanhang skall komma i
första hand.« (hri/gen/1/Rev.8, s. 189.)

När barnet omhändertas av samhället
FN:s barnrättskommitté har också klargjort att
även om barnet behöver tas omhand av samhället
så innebär det inte att föräldrarna automatiskt förlorar sina lagstadgade rättigheter eller sitt ansvar
(se artikel 9 och 20).

»För att garantera och främja de
rättigheter som anges i denna konvention
skall konventionsstaterna ge lämpligt
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare
då de fullgör sitt ansvar för barnets
uppfostran …«
Punkt 2 i artikel 18 understryker statens ansvar för
att ge lämpligt bistånd till föräldrar. Den speglar
bestämmelserna i artikel 3(2): »Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd
och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd,
med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare
eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.« Punkten speglar även artikel 27(3): »Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden
och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga
åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är
ansvariga för barnet att genomföra denna rätt …«
Bistånd är uppenbarligen det riktiga när föräldrar inte kan fullgöra sitt ansvar för barnets uppfostran. Samhället bör bistå de familjer som riskerar
att upplösas. Stödet bör vara i form av praktiska
åtgärder såsom ekonomiskt bistånd, bostad, barnomsorg, hemtjänst, utrustning etc. Även psykologiskt och yrkesmässigt stöd kan vara aktuellt.
Utöver att rikta bistånd till de familjer som behöver det, åläggs staterna att erkänna sitt ansvar för att
ge bistånd till alla föräldrar. Allmänna tjänster och
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icke behovsprövat ekonomiskt understöd är ett sätt
för staten att erkänna sitt ansvar och intresse för barnen. Sådana tjänster och bidrag är en investering i
landets framtid. Dessutom är ofta allmänt försörjningsstöd den bästa förebyggande åtgärden. Det
beror på att familjer som är i riskzonen kan ta emot
stödet utan att stämplas som bidragstagare. Det ﬁnns
heller ingen risk att de inte känner till stödet eller att
det uppstår problem när de skall ansöka om det.

»För att garantera och främja de
rättigheter som anges i denna konvention
skall konventionsstaterna … säkerställa
utvecklingen av institutioner, inrättningar
och tjänster för vård av barn«
Det är relativt få tjänster som faller enbart inom
ramen för denna bestämmelse eftersom ﬂera andra
artiklar tar upp liknande ämnen. Artikel 20 tar upp
att det är statens ansvar att sörja för barn som inte
kan leva tillsammans med sina familjer, bl.a. genom
att se till att det ﬁnns lämpliga institutioner. Punkt
3 i artikel 18 tar upp statens plikt att säkerställa
barnomsorg för föräldrar som arbetar (såsom daglig barntillsyn för små barn och fritidshem för äldre barn). Artikel 24, 28 och 23 tar i sin tur upp hälso- och sjukvård, utbildning och omvårdnad för
barn med funktionshinder.
De olika typer av tjänster som artikel 18(2) därutöver kan tänkas omfatta är t.ex. kommunbaserade initiativ såsom center för mödrar med spädbarn
och små barn, lekgrupper, bibliotek eller ungdomsklubbar. Dessa kan också bidra till föräldrautbildning, ofta på icke-auktoritär basis, och kan på så sätt
vara dubbelt värdefulla för barn. Tvärvetenskapliga
tjänster såsom vägledning för barn eller skolbaserad
medicinsk personal och rådgivningscenter är också
viktiga resurser som bidrar till barns omvårdnad.
Det händer ofta att regeringar investerar i dyra,
offentliga institutioner på bekostnad av små, lokalt
utvecklade inrättningar/tjänster trots att de senare
ofta är både mer ekonomiska och effektivare när
det gäller att motsvara föräldrars och barns behov.
Staterna bör vara beredda att anförtro kapital åt
dem som använder tjänsterna så att de kan utveckla det de behöver. Det bör också noteras att det
enligt denna artikel åligger stater att säkerställa
»utvecklingen av institutioner, inrättningar och
tjänster«, vilket innebär att staten aldrig kan vara
nöjd och belåten med de tjänster samhället tillhandahåller för barn eller stagnera i sitt utbud av sådana tjänster. Det krävs att samhället ständigt utvär-

derar verksamhetens effektivitet och sätter upp nya
mål för den.
I kommitténs allmänna kommentar »Ungdomars hälsa och utveckling« uppmanas staterna
både att utveckla tjänster för små barn, särskilt
barnomsorg, och att inte negligera de behov som
föräldrar till äldre barn har.

»Konventionsstaterna skall vidta alla
lämpliga åtgärder för att säkerställa att
barn till förvärvsarbetande föräldrar har
rätt att åtnjuta den barnomsorg som
de är berättigade till«
Barnomsorg för förvärvsarbetande föräldrar
Vikten av att tillmötesgå behoven hos barn till förvärvsarbetande föräldrar kan inte överskattas.
Bestämmelserna i artikel 3(3) (som garanterar att
inrättningar för barn uppfyller fastställda normer)
formulerades från början med särskild hänvisning
till tjänster för vård av barn. Detta återspeglar en
utbredd omsorg om barntillsyn för mycket små
barn vars utvecklingsbehov har att göra med trygghet, varaktiga relationer med enskilda människor
och stimulans i samarbete mellan barnet och en
vuxen person. Barnomsorg av god kvalitet ses som
statens ansvar.
Kommittén har detaljerat redogjort för staternas
ansvar i sin allmänna kommentar nr 7, »Att
genomföra barns rättigheter under deras tidiga
utveckling« (se faktaruta nedan för en sammanfattning av denna allmänna kommentar):
»Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna stödjer handlingsplaner för barns tidiga
utveckling, bl.a. hem- och kommunbaserade förskoleplaner, där föräldrars (och andra vårdnadshavares) självbestämmanderätt och utbildning är de
viktigaste punkterna. Konventionsstaterna spelar
en nyckelroll när det gäller att via lagstiftning ge ett
ramverk för att tillhandahålla tjänster av god kvalitet och med tillräckliga resurser. Normerna för
verksamheten skall också anpassas efter särskilda
gruppers och individers omständigheter och olika
åldersgruppers intressen, från spädbarnsåren till
skolstarten. Staterna uppmanas att ta fram kulturellt relevanta handlingsplaner av god kvalitet som
är lämpliga utifrån utvecklingsstadiet och att uppnå
detta genom att arbeta tillsammans med lokala
samhällen hellre än att införa ett standardiserat förhållningssätt till omvårdnad och utbildning under
barns tidiga utveckling.« (crc/c/gc/7, punkt 31.)
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FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 7, 2005, sammanfattning
Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling
Denna allmänna kommentar har kommit till med anledning av kommitténs oro över att staterna i
sina rapporter lämnar mycket lite information om barns tidiga utveckling. Målet är att stärka staternas kunskap om de mänskliga rättigheterna för små barn och att verka för att staterna skall förverkliga dessa rättigheter genom riktlinjer, lagar, handlingsplaner, praktiska tillämpningar, utbildning
och forskning.
Kommittén föreslår att arbetsdeﬁnitionen av »barns tidiga utveckling« skall vara perioden från
födelsen till åtta års ålder (för att också omfatta barnets skolstart).
Under denna period
 växer barn som snabbast fysiskt och intellektuellt
 lägger barn grunden till sin fysiska och psykiska hälsa, och sin kulturella och personliga identitet
och utvecklingsförmåga
 bygger barn upp starka känslomässiga band till sina föräldrar eller vårdnadshavare som ger dem
omvårdnad och omtanke, skydd och vägledning
 skapar barn relationer med andra barn, som de lär sig socialt beteende av.
Hur barn växer och utvecklas varierar utifrån såväl deras individuella förutsättningar som kön, levnadsförhållanden, omvårdnad och utbildningssystem. Utvecklingen formas mycket av kulturella
omständigheter och den roll barn har i familjen och samhället. Ett allt större forskningsmaterial
bekräftar hur viktiga barns relationer med andra är, men det avslöjar också betydande skillnader mellan olika kulturers förväntningar på barns tidiga utveckling. Staterna uppmuntras att respektera traditionella värderingar, under förutsättning att de stämmer överens med barns rättigheter. Att
genomföra dessa rättigheter under barns tidiga utveckling är ett effektivt sätt att förebygga problem
senare i livet.

De grundläggande principerna
Rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). Staterna anmodas att vidta alla tänkbara åtgärder för
att förbättra vården omedelbart före och efter förlossningen, minska barnadödligheten samt bekämpa undernäring och sjukdomar som är möjliga att förebygga. Hälsa och välfärd är beroende av varandra: båda kan riskeras av fattigdom, vanvård, övergrepp och bristande möjligheter. Rätten till överlevnad och utveckling kan genomföras endast genom ett holistiskt förhållningssätt, genom att hela barnkonventionen genomförs.
Rätten till icke-diskriminering (artikel 2). Små barn är särskilt utsatta för risken att diskrimineras.
Det kan ta sig uttryck i dålig näringstillförsel, otillräcklig omvårdnad, hård behandling eller utnyttjande, orimliga förväntningar eller begränsade möjligheter till lek och lärande eller till att uttrycka
känslor.
Flickor kan t.ex. bli offer för selektiv abort eller barnamord, könsstympning eller fysisk vanvård.
De kan också vara tvungna att ta på sig alltför stort ansvar eller fråntas sina möjligheter till utbildning. Barn med funktionshinder kan behandlas sämre än andra barn, trots att de ofta kräver extra
assistans för att deras rättigheter skall förverkligas. Barn som lider av eller är smittade med hiv/aids
kan också utsättas för diskriminering genom såväl allmänna riktlinjer som beteendet i vardagslivet.
Barn diskrimineras också på grund av föräldrarnas etniska ursprung, klass-/kasttillhörighet eller tro,
eller på grund av att de är födda utom äktenskapet eller att deras föräldrar är ﬂyktingar. Staterna har
ansvar för att bekämpa diskriminering i alla former, särskilt när det gäller att tillhandahålla sjukvård,
utbildning och social välfärd. De bör systematiskt övervaka tillgången till dessa tjänster för alla små
barn och, när så behövs, garantera att tillgången är lika för alla.
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Barnets bästa (artikel 3). Eftersom små barn är relativt omogna är de beroende av att föräldrar och
myndigheter ser till det individuella barnets bästa. När det gäller juridiska beslut som rör individuella barn anmodas staterna se till att det ﬁnns en oberoende företrädare som bevakar barnets bästa.
Vidare måste alla lagar, riktlinjer, tjänster och all administration som direkt eller indirekt påverkar
små barn ta hänsyn till barnets bästa.
Respekt för små barns åsikter och känslor (artikel 12). Respekten för det lilla barnets delaktighet som
medlem i familjen, i gemenskapen enligt lokal sedvänja och i samhället är ofta dålig eller helt obeﬁntlig. På många platser betonar den traditionella trosuppfattningen ofta små barns behov av att socialiseras, och de betraktas därmed som att de saknar ens en grundläggande förmåga att förstå, kommunicera eller göra egna val och blir maktlösa, kan inte göra sig hörda och är osynliga. Kommittén
betonar att artikel 12 gäller även mycket små barn som kan kommunicera sina önskemål på många
sätt innan de kan skriva eller ens tala. Kommittén anmodar staterna att vidta alla åtgärder för att
säkerställa barns rätt att uttrycka sina åsikter och bli rådfrågade redan i tidig ålder. Denna rätt bör förankras i det vardagliga hemlivet och i den gemenskap som omger barnet. De vuxna som är berörda
måste sätta barnet i centrum, lyssna till och respektera små barns värdighet och visa tålamod och
kreativitet när det gäller att hitta kommunikationssätt som är lämpliga i förhållande till den kunskapsnivå som barnet beﬁnner sig på.

Föräldrarna och staten
Familjen är grunden för barnens välbeﬁnnande. Den omfattar de människor som ﬁnns runt de små
barnen för att vårda dem, bl.a. kärnfamiljen och den utvidgade familjen. Det skapas stark ömsesidig
tillgivenhet mellan spädbarn och små barn och deras föräldrar (eller primära vårdnadshavare), och
genom dessa relationer konstruerar de sin identitet, tillägnar sig kulturellt värderat beteende och
inser sina rättigheter. Det är ytterst väsentligt att den fortlöpande utvecklingen av små barns förmåga respekteras, särskilt under denna period som innebär snabba förändringar. De yngre barnens större behov av vägledning skall inte vara en ursäkt för en auktoritär hållning som begränsar självständighet och egen uttrycksförmåga.
Staten bör respektera föräldrarnas företräde när det gäller att främja barnets välbeﬁnnande och
stödja dem genom att underlätta sådana förhållanden som hindrar dem från att fullgöra sitt ansvar.
Föräldraskapet kan få negativa konsekvenser om föräldrarna står under materiell eller psykisk stress,
om de är likgiltiga, ovettiga eller inkonsekventa, eller om det råder konﬂikt mellan föräldrarna.
Utvecklingen kan också hotas om barnet skiljs från sina föräldrar eller placeras på en institution där
omvårdnaden håller dålig kvalitet. Även om familjens struktur och storlek kan skifta tillgodoses alla
små barns behov bäst tillsammans med ett litet antal personer som erbjuder beständiga relationer och
god omvårdnad. Familjer som bryts upp, ekonomiska svårigheter som gör att föräldrar måste arbeta
långt hemifrån och sjukdom och död försämrar dessa relationer. Föräldrar, särskilt de som är unga,
bör få stöd i denna svåra uppgift. Exempel på sådant statligt stöd är bl.a. rimlig beskattning och förmåner, lämpliga bostäder, rimliga arbetstider, perinatal hälso- och sjukvård, föräldrautbildning och
möjlighet att få hembesök av vårdpersonal.

Samhällsservice
Alltför ofta står barns tidiga utveckling långt ner på regeringens prioriteringslista. Det kan handla om
bristfälliga tjänster vad gäller planering och samordning, och med ansvaret utlagt på ﬂera departement, eller att tjänsterna tillhandahålls genom privata initiativ eller av frivilligsektorn. Staterna anmodas att utveckla rättighetsbaserade, samordnade strategier som ﬂera olika sektorer är involverade i och
som erkänner särskilda åldersgruppers olika prioriteringar beroende på deras utveckling. Personalen
bör ha utbildning i en lämplig metodik som sätter barnet i centrum, den bör värderas socialt och ha en
rimlig lön. Staterna bör säkerställa att alla barn, särskilt de som är mest utsatta för risken att diskrimi-

179

Barnkonventionen

neras, har tillgång till dessa tjänster. Ett första steg för att säkerställa detta är allmän födelseregistrering som kan behöva arrangeras på ett ﬂexibelt sätt (såsom mobila registreringsenheter eller sen registrering). En annan central strategi är att minska fattigdomen eftersom en uppväxt i absolut eller relativ fattigdom kan få allvarliga konsekvenser för välbeﬁnnandet och utvecklingen.
Staterna bör säkerställa att alla barn har tillgång till hälsovård av bästa möjliga kvalitet, särskilt
genom att se till att det ﬁnns rent dricksvatten, god renhållning, vaccinationer, god kosthållning
(även för att minska fetma) och sjukvård. Föräldrar bör utbildas i näringslära, hygien och i fördelarna med amning. Alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att förebygga hiv-/aidsinfektion mellan föräldrar och små barn och för att ställa riktiga diagnoser, ge effektiv behandling och stöd till drabbade
föräldrar och barn, liksom alternativ omvårdnad för föräldralösa barn.
Kommittén noterar med uppskattning att några stater erbjuder ett års förskola kostnadsfritt för alla
barn. Den bör inriktas på syftet med utbildning (artikel 29), den bör sätta barnet i centrum och visa
respekt för dess värdighet. Föräldrarna är naturligtvis barnets första lärare, och staterna bör stärka
deras kunskap om den viktiga roll de har. Utbildningsprogram bör syfta till samarbete med föräldrarna. Även om förskolan har visat sig underlätta övergången till skolan, bör det vara utbildning i
ordets vidaste bemärkelse som integreras bättre med den barnomsorg som många arbetande föräldrar använder sig av.
Kommittén rekommenderar stöd till offentliga handlingsplaner för barns tidiga utveckling där föräldrarnas självbestämmande är betydande. Staterna uppmuntras att samarbeta på lokal nivå med att
skapa program av hög kvalitet och med kulturell relevans där barns självkänsla och intresse för lärande byggs upp.
Kommittén rekommenderar att staterna stödjer såväl »vinstgivande« som »icke-vinstgivande«
aktiviteter för barns tidiga utveckling inom frivilligsektorn och att de säkerställer att dessa aktiviteter
ordnas utifrån respekt för barnkonventionen. Staten har huvudansvaret, och den frivilliga sektorn
bör vara ett komplement till, inte en ersättning för, statens arrangemang.
Kommittén rekommenderar att staterna lägger in utbildning om mänskliga rättigheter i små barns
utbildning och omvårdnad och att den anpassas efter åldersgruppens intressen och den fortlöpande
utvecklingen av barnens förmåga.
Det har riktats alltför liten uppmärksamhet mot genomförandet av artikel 31 som garanterar barnets rätt till vila, fritid och lek. Genom leken använder och utvecklar barnet sin förmåga. Trots detta
ﬁnns det ofta inte tillräckliga möjligheter för små barn, särskilt inte i städerna, att träffas och delta i
säkra, stödjande, stimulerande aktiviteter i lugna miljöer och med barnet i centrum. Hindren utgörs
ofta av planeringen av bostadsområden, industri och transport, buller, luftföroreningar och säkerhetsrisker. Barns rätt till lek kan också motverkas av att de har alltför många sysslor att utföra i hemmet eller av att det råder konkurrens i skolan. Staterna uppmuntras att uppmärksamma denna rättighet mer och att avsätta tillräckliga resurser till den.
Barns tidiga utveckling är en särskild marknad för förläggare och mediaproducenter, som bör uppmuntras att sprida lämpligt och nyttigt material som speglar nationella skillnader, och särskilt lyfta
fram minoritetsgrupper. I artikel 17 krävs att staterna skall skydda barn från skadligt material;
modern teknik är en ny anledning till oro i detta sammanhang. Staterna uppmanas att via riktlinjer
reglera mediernas produktion och spridning så att små barn skyddas.

Små barns behov av särskilt skydd
Kommittén noterar att ett stort antal små barn växer upp under omständigheter som innebär att
deras rättigheter kränks. Små barn har svårare för att inse vad som är skadligt för dem och att stå emot
det, särskilt när deras föräldrar saknar förmåga att ge dem tillräckligt skydd. Samtidigt är små barn
på grund av sin snabba utveckling ännu mer sårbara för effekterna av sådan skada. Kommittén riktar
staternas uppmärksamhet mot några stora problem som får tydliga konsekvenser för små barns rättigheter.
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— Det är vanligt att små barn utsätts för övergrepp och vanvård, ofta av någon inom den egna
familjen. Detta kan påverka barnets utveckling negativt, bl.a. kan det få mätbara effekter på hjärnans mognad hos små barn. Staterna bör vidta alla nödvändiga förebyggande åtgärder och erbjuda icke-stigmatiserande hjälp till barn som utsatts för övergrepp.
— Barns utveckling kan också riskeras om de blir föräldralösa, övergivna eller på annat sätt berövas
familjens omvårdnad. Forskning visar att institutionsvård av dålig kvalitet kan få allvarliga negativa konsekvenser för små barn, särskilt de som är under tre år. Tidig placering i familjehem eller
liknande är bäst, och staterna uppmuntras att investera i omvårdnad som säkerställer att små
barn får möjlighet till långsiktiga relationer som bygger på tillgivenhet, t.ex. genom placeringar i
den utvidgade familjen, eventuellt med stöd. Om adoption är ett alternativ måste barnets bästa
»främst beaktas« (inte endast »komma i främsta rummet«).
— Små barn som är ﬂyktingar löper störst risk att känna sig oroliga och förvirrade, eftersom de har
förlorat mycket i sin närhet. Kommittén ger detaljerad vägledning i denna fråga i sin allmänna
kommentar nr 6.
— Under barns tidiga utveckling upptäcks eventuella funktionshinder. Små barn bör aldrig placeras på institution på grund av funktionshinder, och staterna bör prioritera att säkerställa att dessa barn deltar fullt ut i utbildning och samhällsliv genom att ge dem (och deras föräldrar) tillräckligt stöd av specialister. Barn med funktionshinder skall alltid behandlas med värdighet och
så att deras självtillit stärks.
— I några länder får barn börja arbeta i tidig ålder, även med arbete som kan vara skadligt eller som
innebär att barn utnyttjas, ofta i familjeföretag. Till och med spädbarn kan vara utsatta, t.ex. då
de används för att tigga. Exploatering av små barn inom nöjesbranschen är också en orsak till
oro. Staterna har särskilt ansvar när det gäller »de värsta formerna av barnarbete« enligt ILO:s
konvention (nr 182).
— Samtidigt som det är osannolikt att mycket små barn är drogmissbrukare, kan de behöva specialistvård om deras mödrar är beroende av droger eller behöva skydd om det ﬁnns drogmissbrukare i familjen.
— Små barn, särskilt ﬂickor (t.ex. de som är anställda för hushållsarbete), är i riskzonen för att tidigt
utsättas för sexuella övergrepp, och de kan också bli offer för dem som producerar pornograﬁ.
— Kommittén har ofta uttryckt oro för försäljning av och handel med övergivna barn och barn som
skilts från sina föräldrar i syfte att de skall adopteras, användas i barnprostitution eller för barnarbete. Stater uppmanas att ratiﬁcera det fakultativa protokollet angående handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ samt Konventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner från 1993.
— Små barn bör under inga omständigheter innefattas i juridiska deﬁnitioner av straffrättsligt
ansvar. De som bryter mot lagen behöver hjälp och förståelse av en medkännande omgivning
som har som mål att öka deras förmåga att kontrollera sig själva, känna social empati och lösa
konﬂikter.
Under alla dessa omständigheter bör staterna stödja åtgärder för fysisk, psykisk och social återhämtning för utsatta barn.

Att bygga upp barnets förmåga
Staterna uppmanas att lägga upp omfattande, strategiska och tidsbundna planer för barns tidiga
utveckling. Detta kräver en ökning av personella och ekonomiska resurser. Kommittén erkänner att
några stater har stora problem med detta, men av de orsaker som tidigare nämnts är det ändå viktigt
att det investeras tillräckligt i barns tidiga utveckling. Staterna uppmuntras att utveckla samarbete
med offentliga tjänster, frivilligorganisationer, den privata sektorn och med familjer. Om tjänsterna
decentraliseras får det inte vara till nackdel för små barn.
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Kommittén är medveten om att stater saknar tillräckliga system på nationell nivå för att samla in
data och uppmanar dem att utveckla indikatorer som ger uppdelning efter kön, ålder, familjestruktur och efter bostad i städer eller på landsbygden.
Kommittén uppmanar också till mer forskning kring barns tidiga utveckling eftersom forskningsresultat betyder mycket för utvecklingen av riktlinjer och praxis. Den noterar att den tillgängliga
forskningen är begränsad till vissa regioner och sammanhang och att den inte är tillräckligt inriktad
på barns rättigheter, särskilt deras rätt till delaktighet.
Konventionsstaterna uppmuntras att erbjuda systematisk utbildning om barns rättigheter. Målgrupper är barn, deras föräldrar och alla yrkesgrupper och administratörer som arbetar tillsammans
med eller för barn. Staterna uppmanas också att leda kampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten.
Kommittén rekommenderar att givarinstitutioner, bland dem Världsbanken och andra organ
inom Förenta nationerna, stödjer handlingsprogram för barns tidiga utveckling och gör dem till ett
av de viktigaste målen för internationellt bistånd.

Små barn kan behöva placeras i barnomsorg
eftersom ekonomiska krav på familjen ofta kräver
att en av eller båda föräldrarna arbetar. Dessutom
har kvinnor fått nya möjligheter att arbeta utanför
hemmets begränsade område och när den utvidgade familjen bryts upp försvinner ofta ett traditionellt sätt att ordna barntillsyn: genom mor- eller
farföräldrar. I detta sammanhang är det väsentligt
att det ﬁnns barnomsorg av hög kvalitet till låg eller
ingen kostnad för att skydda barnens behov.
Även om barn före skolåldern inte har behov
som är strikt kopplade till utbildning understryker
denna rekommendation vikten av att inrättningar
för små barn utgör mer än bara förvaring. Små
barns utveckling måste aktivt uppmuntras av förskolepersonal. I sin allmänna kommentar »Att
genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling« visar kommittén att barnomsorg för
småbarn och förskolebarn är en integrerad del av
deras utbildning.
Det centrala i all barnomsorg måste vara barns
rättigheter och det enskilda barnets bästa, och i
vidare betydelse även barnets föräldrars rättigheter
och deras bästa. Kommittén har kritiserat stater för
ett nyttoinriktat förhållningssätt till barnomsorg,
t.ex. när föräldrar uppmuntras till att lämna sina
barn på barndaghem under hela arbetsveckan i stäl-
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let för att ge dem stöd så att de kan ta så stor del som
möjligt i barnens uppfostran.

Anställningsförmåner
Det är tydligt att generös föräldraledighet och föräldrapenning tillsammans med »familjevänliga«
arbetsvillkor motsvarar såväl barnens som de förvärvsarbetande föräldrarnas behov. Internationella
arbetsorganisationen (ilo) har sedan länge åtagit
sig att följa dessa principer och ger stöd för detta i
sina riktlinjer. ILO:s rekommendation som kompletterar Konventionen om skydd vid havandeskap och
barnsbörd, 2000 (nr 191), stödjer uttryckligen principerna i artikel 18. Där uppmuntras staterna att ge
föräldraledighet som skall vara tillgänglig för endera
av föräldrarna under en period efter moderns föräldraledighet efter förlossningen. Den rekommenderar
att adoptivföräldrar har rätt till samma familjeförmåner som biologiska föräldrar och att fäder som
förvärvsarbetar garanteras ledighet för att ta hand
om sina barn i den händelse modern blir sjuk eller
avlider innan föräldraledigheten för modern är slut.
Kommittén har uttryckt oro över otillräcklig
ledighet och otillräckliga bidrag till föräldrar, eller
inskränkningar i de bestämmelser som ﬁnns, eller
bestämmelser som utesluter föräldragrupper som
t.ex. migrerande arbetare.

Artikel 18

Artikel 18 i Sverige
Föräldrarnas gemensamma
ansvar för barnets uppväxt
Reglerna om gemensam vårdnad har kommit till
för att tillförsäkra barn rätten till båda sina föräldrar och för att föräldrarna skall kunna ta ett gemensamt ansvar för sina barn oavsett om de bor tillsammans eller inte.
På senare år har föräldrabalkens sjätte kapitel om
vårdnad, boende och umgänge vid ett ﬂertal tillfällen blivit föremål för ändringar (bl.a. genom lag
1998:319, lag 2005:430 och lag 2006:458). En stor
översyn ledde till ändringar från den 1 juli 2006, då
ett ﬂertal bestämmelser i det sjätte kapitlet ändrades.
Syftet med ändringarna var att ytterligare lyfta fram
betydelsen av att hänsyn tas till vad som är bäst för
barnet och att stärka barnets rätt att komma till tals.
Ett annat syfte var att öka möjligheterna för
föräldrarna att nå samförståndslösningar och att
minska risken för långvariga processer som är till
skada för barn. I propositionen inför lagändringen
konstaterade regeringen att gemensam vårdnad i de
allra ﬂesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra
vårdnadsform och att den möjlighet som infördes år
1998 för domstolen att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör ﬁnnas kvar. Samtidigt
är det viktigt att domstolen tar en förälders motstånd mot gemensam vårdnad på allvar. Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för
övergrepp, är det i princip alltid bäst för barnet att
den föräldern inte får del i vårdnaden. Av stor betydelse är också föräldrarnas förmåga att samarbeta (se
vidare prop. 2005/06:99, Nya vårdnadsregler).

Föräldrastöd
Regeringen beskrev den svenska föräldrautbildningen på bl.a. följande sätt i sin andra rapport till
FN:s barnrättskommitté.
»Inom ramen för barn- och mödrahälsovården
erbjuds de ﬂesta föräldrar föräldrautbildning i
samband med graviditet och barnafödsel. Föräldrautbildningens mål är att ge ökade kunskaper,
skapa möjlighet till kontakt och gemenskap samt
skapa möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden. … I utbildningen diskuteras frågor om
barnets vård och fostran men även frågor om föräldraskap och parrelationer behandlas. … Under
graviditeten erbjuds ﬂertalet föräldrar gruppverksamhet där de i första hand får kunskaper om graviditetens förlopp och själva förlossningen. …

Under småbarnstiden ges föräldrar möjlighet att
delta i föräldragrupper inom barnhälsovården.
Inriktningen på verksamheten är framförallt att ge
kunskaper om det lilla barnets utveckling och
behov. … Vissa föräldrar behöver mer stöd än vad
som kan ges i vanlig gruppverksamhet. Individuella stödformer måste utvecklas för dem av barnhälsovård och socialtjänst.« (Sveriges andra rapport till FN:s barnrättskommitté, 1997, s. 51–52.)

I början av 2005 överlämnade Statens folkhälsoinstitut (FHI) rapporten Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd till regeringen. Rapporten analyserar hur stöd till föräldrar kan utformas för att vara till verklig nytta för barnen, och
föreslår en bred spridning av nya strukturerade
metoder, med tonvikt på att låta föräldrar praktiskt
öva samspel med barn, för föräldrastöd.
I regleringsbreven för år 2006 och 2007 har FHI
fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att sprida den metodkunskap som sammanställts i rapporten. FHI skall också bedöma i
vilken utsträckning spridningen av denna metodkunskap har bidragit till att utveckla föräldrautbildning och föräldrastöd i kommuner och landsting. Vidare har FHI i uppdrag, och har tilldelats
särskilda medel för, att ta fram ett video/dvd-baserat material för föräldrastödsgrupper i kommuner
och landsting.

Familjerådgivning
I de andra sammanfattande slutsatserna noterade
FN:s barnrättskommitté att det i Sveriges andra
rapport till kommittén uppgivits att vissa kommuner erbjuder fri familjerådgivning medan det i
andra kommuner tas ut en avgift, och uttryckte oro
över att avgifter innebär att familjer underlåter att
söka den hjälp de behöver. Kommittén rekommenderade en översyn av reglerna för att underlätta tillgången till familjerådgivning, särskilt för mer sårbara grupper. Se vidare artikel 2.
I den tredje svenska rapporten till barnrättskommittén skrev regeringen följande om frågan för
att närmare förklara det svenska systemet med olika typer av stöd till familjer.
»Det engelska uttrycket ’family counselling’ är ett
samlingsbegrepp för rådgivning till familjer och
det vi i Sverige oftast kallar familjebehandling.
Vårt begrepp familjerådgivning benämns i engel-
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skan ’couples counselling’ eller ’marriage counselling’. Till ’family counselling’ kan sägas höra stöd
och rådgivning som ges till familjer i Sverige för
att arbeta med relationerna inom familjen. Inom
den svenska familjerådgivningen är fokus relationen mellan paret, vare sig det söker för att kunna
fortsätta samlevnaden, för att kunna separera på
ett bra sätt, eller för att efter separationen kunna
samarbeta om barnen.
När det gäller familjebehandling i Sverige kan
man säga att mycket av socialtjänstens arbete med
barn och deras familjer kan sägas vara ’family
counselling’. All behandling inom socialtjänsten
är kostnadsfri. Också barn- och ungdomspsykiatrin har ett familjeperspektiv och arbetar med
familjebehandling. I de ﬂesta landsting är barnsjukvården kostnadsfri.
Också inom den förebyggande barnhälsovården
förekommer familjebehandling i viss utsträckning.
De psykologer som är anställda inom barnhälsovården arbetar mycket med relationer inom familjen; allt från att ge stöd i anknytningen mellan
föräldrar och barn till att hjälpa föräldrar i separationssituationer. Denna rådgivning är kostnadsfri.
Kommunerna är skyldiga att genomföra samarbetssamtal med föräldrar som skall separera eller
har separerat. Samtalen är till för att underlätta
för föräldrar att komma fram till hur de skall lösa
frågor om vårdnad, boende och umgänge. Dessa
samtal kan äga rum i socialtjänstens eller familjerådgivningens regi. Samtalen är kostnadsfria.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
familjerådgivning för par i kommunal regi. Kostnaderna varierar mellan kommunerna. Några
kommuner har ett högkostnadsskydd. För att
underlätta tillgängligheten för alla ﬁnns möjlighet
att bevilja avgiftsbefrielse.« (Sveriges tredje rapport till FN:s barnrättskommitté, 2002, s. 71–72.)

I de tredje sammanfattande slutsatserna beklagade,
trots den svenska framställningen i rapporten,
barnrättskommittén att rekommendationen beträffande tillgång till gratis familjerådgivning
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(»family counselling services«) inte hade beaktats
tillräckligt av den svenska regeringen.

Barnomsorg
I de andra sammanfattande slutsatserna uppmanade
FN:s barnrättskommitté regeringen att se över sin
policy när det gäller tillgången till barnomsorg för
barn till arbetslösa föräldrar, med beaktande av
barnets rätt till utbildning och till fritidsaktiviteter,
särskilt med beaktande av ansträngningarna att
öka pedagogikens roll i förskolan och fritidshemmen.
År 1998 ﬁck förskolan – dvs. förskola, familjedaghem och kompletterande förskoleverksamhet
(öppen förskola) – sin första läroplan (Lpfö 98).
Förskolans läroplan har samma formella status,
samma struktur och samma syn på barns och ungdomars utveckling och lärande som övriga läroplaner (prop. 1999/2000:129, Maxtaxa och allmän förskola m.m., s. 19).
Förskoleverksamhetens uppgift är, enligt skollagen (1985:1100), att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad.
Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn
som fyllt ett år i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller
barnets eget behov.
Under åren 2001–2003 genomfördes ett antal
reformer inom barnomsorgens område. Bland
annat skall barn till arbetslösa och föräldralediga ha
rätt till förskola ett visst antal timmar per vecka och
alla barn skall erbjudas plats på förskola från höstterminen det år de fyller fyra år (se vidare prop.
1999/2000:129).

Barn med funktionshinder
Lag (1993:387) med stöd och service till vissa funktionshindrade (lss) ger möjlighet till bl.a. avlösarservice, ledsagarservice, personlig assistans och
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Insatserna enligt LSS ger avlastning för föräldrarna och ger
också barnet möjlighet till frigörelse från föräldrarna, något som är av betydelse i alla barns uppväxt.

Artikel 18

Exempel på tillämpning av artikel 18
Föräldrastöd till unga mammor och pappor i Örebro kommun
Örebro kommuns verksamhet med stöd till unga föräldrar har pågått sedan början av 1990-talet.
Verksamheten är en egen enhet inom ungdoms- och familjeteamet. Två kuratorer är anställda på
enheten.
Om någon av (eller givetvis båda) de blivande föräldrarna är under 20 år, erbjuds paret att delta i
en särskild föräldrautbildning, i stället för den föräldrautbildning som erbjuds utifrån var man är
bosatt. Nästan alla som får erbjudandet tackar ja till den särskilda utbildningen, som hålls av, förutom
de två kuratorerna, en barnmorska som har sin huvudsakliga anställning vid ungdomsmottagningen, och som därmed har träffat många av mammorna och papporna tidigare då de sökt sig till denna
mottagning.
Då en barnmorska anmäler att han eller hon har kommit i kontakt med blivande föräldrar under
20 år tar kuratorerna kontakt med dessa och bestämmer en individuell första träff. Vid detta möte
berättar kuratorerna om verksamheten för unga föräldrar, och de blivande föräldrarna får tillfälle att
berätta om sig själva och ställa frågor. På så sätt har kuratorerna och de blivande föräldrarna redan
lärt känna varandra vid tillfället för den första gemensamma gruppträffen. Gruppen träffas sju gånger. Dessutom tillkommer en återträff när alla fått sina barn. I utbildningen ingår ett studiebesök på
en förlossningsavdelning och en eftervårdsavdelning samt ett informationsmöte med en handläggare från försäkringskassan.
Efter förlossningen driver verksamheten för unga föräldrar två dagar per vecka en öppen verksamhet som riktar sig till de nyblivna föräldrarna. Denna verksamhet, liksom verksamheten inför förlossningen, syftar till att föräldrarna skall få tillfälle att träffas och bygga nätverk inom gruppen. I den
öppna verksamheten ﬁnns de två kuratorerna tillgängliga för samtal och för att stötta och besvara frågor från de unga föräldrarna. Frågorna kan röra allt från praktiska ting som matlagning och annat
som hör till hur man sköter ett hem till svårigheter i kontakter med myndigheter.
Kontakterna med de unga föräldrarna pågår alltså normalt från graviditeten och under hela föräldaledigheten. Att verksamheten vänder sig till alla unga föräldrar och inte bara till dem med speciella behov (såsom sociala och kulturella) leder till att grupperna oftast består av en bra blandning av
personer med olika bakgrund och erfarenheter.
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Checklista för artikel 18
n Finns det utbildningsprogram för föräldrar om deras ansvar?
n Uppmuntras anställningsvillkor som hjälper förvärvsarbetande föräldrar att utöva sitt
föräldraansvar?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 18 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 3(2) statens stöd till barn
artikel 5
föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
artikel 7
barnets rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
artikel 9
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 10 familjeåterförening
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 27 föräldrarnas och statens skyldighet att säkerställa den levnadsstandard som
krävs för barnets utveckling
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Artikel 19

Barnets rätt till skydd
mot alla former av våld
TEXTEN I ARTIKEL 19

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller
den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program
som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identiﬁering,
rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning
av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa, samt, om så är
lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.

Sammanfattning
Artikel 19 går längre än att hävda barnens rätt till
skydd mot det som godtyckligt deﬁnieras som
»övergrepp« i olika samhällen, och längre än den
rätt till skydd mot tortyr och grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning som
garanteras i artikel 37. I artikel 19 krävs att barn
skyddas mot »alla former av fysiskt eller psykiskt
våld« när de är i föräldrarnas eller någon annans
vård. Följaktligen hävdas här samma mänskliga rättighet för barn som för vuxna, nämligen rätt till full
respekt för sin värdighet och fysiska och personliga
integritet. Den är kopplad till den grundläggande
principen om rätt till liv, överlevnad och utveckling
som garanteras i artikel 6.
I artikeln krävs att staterna vidtar olika åtgärder
– lagstiftande, administrativa och sociala åtgärder
samt utbildning – för att skydda barn från alla former av våld. I punkt 2 anges exempel på sådana, och
av dem framgår att sociala åtgärder och utbildning,
speciellt att stödja barn och familjer på ett bra sätt,

är relevanta för att skydda barn från våld, övergrepp
och utnyttjande. Kommittén har konsekvent tolkat
konventionen så att det fordras såväl förbud som
andra åtgärder för att stoppa all aga och annan
grym eller förnedrande bestraffning eller behandling av barn, vilket också bekräftats i en detaljerad
allmän kommentar som kom 2006.

En världsomspännande rörelse
för att stoppa våldet mot barn
Enligt barnkonventionen bär staten ansvaret för
att alla former av våld mot barn förhindras, oavsett
om våldet utövas av statstjänstemän eller föräldrar,
andra vårdnadshavare, lärare eller andra barn.
Kommittén har sedan den bildades ägnat mycket
uppmärksamhet åt att bekämpa våld mot barn.
Efter två dagars allmän diskussion av ämnet under
2000 och 2001, antogs mycket detaljerade rekom-
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mendationer (se http://www.ohchr.org/english/
bodies/crc/discussion.htm). Kommittén har hela
tiden framhållit att alla former av våld mot barn,
hur lindrigt våldet än är, måste förbjudas, ett förbud som skall stödjas av att människor görs medvetna om och lyhörda för detta, och får utbildning.
I de rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen 2001, »Våld mot barn inom
familjen och i skolan«, betonar kommittén att
skydd mot sådant våld är en mänsklig rättighet.
Den efterlyser relationer som grundas på mänskliga rättigheter och som är fria från våld, mellan alla
i familjen och i skolan.
Kommittén betonar också hur oerhört viktigt

det är att barnen själva engageras direkt i arbetet
(crc/c/111).
Efter såväl den första som andra allmänna diskussionen rekommenderade kommittén att det genom
FN:s generalförsamling borde ställas krav på FN:s
generalsekreterare att genomföra en fördjupad
internationell studie om våld mot barn. Generalförsamlingen accepterade förslaget 2001 (i resolution
56/138), och 2003 utsåg generalsekreteraren professor Paulo Sérgio Pinheiro till att leda studien. Hans
rapport, som lades fram för generalförsamlingen
2006, och den tillhörande mer omfattande boken,
World Report on Violence Against Children, speglar den
»nolltolerans« som är kommitténs inställning. Stu-

Rapport från den oberoende experten för
FN:s studie om våld mot barn – principer och rekommendationer
De övergripande rekommendationerna från den oberoende experten, professor Paulo Sérgio Pinheiro, föregås av dessa principer:
»(a) Inget våld mot barn är försvarbart. Barn skall aldrig få mindre skydd än vuxna.
(b) Allt våld mot barn kan förebyggas. Staterna måste satsa på evidensbaserade riktlinjer och handlingsprogram som inriktas på orsakerna till att barn utsätts för våld.
(c) Staterna har huvudansvaret för att upprätthålla barns rätt till skydd och tillgång till samhällstjänster samt för att stödja familjens förmåga att ge barn omvårdnad i en trygg miljö.
(d) Staterna har skyldighet att säkerställa ansvarsskyldigheten vid varje våldshändelse.
(e) Barns utsatthet för våld har samband med deras ålder och den fortlöpande utvecklingen av
barnets förmåga. Några barn är särskilt utsatta på grund av kön, ras, etniskt ursprung, funktionshinder eller social status.
(f) Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och också att hänsyn tas till dessa när riktlinjer och handlingsprogram genomförs.«

Rapporten omfattar ett antal övergripande rekommendationer som sammanfattas nedan, och också
mer detaljerade miljöspeciﬁka rekommendationer.

Övergripande rekommendationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Stärk engagemanget och arbetet nationellt och lokalt.
Förbjud allt våld mot barn.
Prioritera förebyggande.
Främja icke-våld och medvetandehöjning.
Öka kompetensen hos alla som arbetar med och för barn.
Tillhandahåll tjänster för återhämtning och social återanpassning.
Säkerställ barnens delaktighet.
Skapa tillgängliga och barnanpassade anmälningssystem och tjänster.
Säkerställ ansvarsskyldighet och stoppa straffrihet.
Ta itu med könsaspekten på våld mot barn.
Utveckla och genomför systematisk datainsamling och forskning.
Stärk det internationella engagemanget.

Artikel 19

dien bestod av nio omfattande regionala överläggningar som hölls under 2005 (se rapporter på www.
sgsvac.org), expertseminarier, ett detaljerat frågeformulär som professor Sérgio Pinheiro sände till
olika stater och som besvarades av över 130 regeringar (svaren ﬁnns på http://www.ohchr.org/english/
bodies/crc/study.htm) och många bidrag från organisationer och enskilda personer, även barn. Rapportens nyckelbudskap är: »Inget våld mot barn är försvarbart; allt våld mot barn kan förhindras.« Introduktionen fortsätter: »Trots detta bekräftas i den
fördjupade studien om våld mot barn att sådant våld
förekommer i alla världens länder, och att det är oberoende av kultur, klass, utbildning, inkomst och
etniskt ursprung. Överallt är våld mot barn socialt
accepterat, tvärtemot vad mänskliga rättigheter och
barns utvecklingsbehov säger. Det är dessutom ofta
lagligt och sanktionerat av staten.
Studien bör markera en vändpunkt – ett slut på
vuxnas rättfärdigande av våld mot barn, oavsett om
det är accepterat som ’tradition’ eller kamouﬂerat
som ’fostran’. Det ﬁnns inga kompromisser när
våld mot barn skall bekämpas. Barn är unika. De
bär på möjligheter men är sårbara och beroende av
vuxna. Detta gör att det är absolut nödvändigt att
de får mer, inte mindre, skydd mot våld.« (Se Rapport från den oberoende experten för FN:s studie om våld
mot barn, Generalförsamlingen, sextioförsta sessionen, augusti 2006, A/61/299, punkt 1–3 och 6. Den
fullständiga rapporten ﬁnns på http://www.violencestudy.org/img/pdf/English.pdf.)
Rapporten omfattar ett antal övergripande principer och rekommendationer, liksom mer detaljerade miljöspeciﬁka rekommendationer. I olika avsnitt av rapporten och av World Report on Violence
Against Children granskas det våld som förekommer
i de olika miljöer där barn lever: hemmet och familjen, skolan, vård- och rättssystemet, arbetsplatser
och samhället i övrigt. I rapporten ställs också upp
tidsbundna mål, bl.a. att staterna bör förebygga allt
våld mot barn senast 2009. Sedan september 2006
har FN:s barnrättskommitté konsekvent följt upp
FN:s generalsekreterares studie och hans rekommendationer i sina undersökningar av staternas
rapporter.
Efter de allmänna diskussionerna sade kommittén att den skulle anta en serie allmänna kommentarer om våld mot barn. Den första kom 2006 och
hade titeln »Barnets rätt till skydd mot aga och
andra grymma eller förnedrande former av bestraffning« (crc/c/gc/8).
I andra allmänna kommentarer har kommittén

lyft fram att vissa grupper av barn är särskilt utsatta för våld.
I slutdokumentet från FN:s generalförsamlings
specialsession om barn, A World Fit for Children,
åtog sig staterna detaljerade förpliktelser för att
stoppa våldet mot barn. (Se http://www.unicef.
org/specialsession/docs_new/documents/a-ress27-2E.pdf.)

Lämpliga lagstiftnings-, administrativa
och sociala åtgärder samt åtgärder i
utbildningssyfte för att skydda barnet
mot »alla former av fysiskt eller
psykiskt våld …«
I sin undersökning av konventionsstaternas rapporter kommenterar FN:s barnrättskommitté
många olika former av våld. Särskilt i förhållande
till lagstiftning har kommittén kritiserat bestämmelser som ursäktar eller tillåter barnaga, hur lätt
den än är. »Psykiskt våld« innefattar förnedring,
trakasserier, verbala övergrepp, följderna av isolering och andra metoder som kan orsaka eller resultera i psykisk skada. Forskning ger allt tydligare
bevis för att barns psykiska hälsa påverkas inte bara
av direkt våld utan också av att de bevittnar våld,
såväl våld inom familjen i hemmet som våld i samhället, även väpnad konﬂikt.
Andra artiklar i konventionen anger mer detaljerat barnets rätt till skydd mot olika former av våld
och utnyttjande som kan äga rum i olika miljöer
eller mer generellt skydd i samhället:
 skydd mot information som kan skada (se artikel 17)
 skydd mot traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa (se artikel 24[3])
 att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt
som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med barnkonventionen (se artikel 28[3])
 skydd mot sexuellt utnyttjande och sexuella
övergrepp, även »organiserade« övergrepp och
att barn involveras i prostitution och pornograﬁ (se artikel 34 och fakultativt protokoll)
 skydd mot försäljning, handel med barn och
bortförande (se artikel 35)
 skydd mot andra former av utnyttjande (se artikel 36)
 skydd mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning
(se artikel 37)
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 uppmärksamma följderna för barn som berörs
av en väpnad konﬂikt (artikel 38 och fakultativt
protokoll).
Kommittén uttrycker oro över att våldet mot barn,
i och utanför hemmet, är så omfattande och rekommenderar ﬂera olika förebyggande åtgärder.

»… skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling«
Vuxnas våld mot barn vållar dödsfall och skador i
en enorm omfattning som först under de senaste
decennierna har börjat synas. FN:s studie om våld
mot barn har gjort att våld i alla former och i alla
miljöer blivit mer synligt, samtidigt som studien
betonar att det behövs ytterligare forskning och
systematisk datainsamling.
Vanvård kan vara avsiktlig eller orsakas av att föräldern/familjen/samhället/staten inte kan försörja
barnet tillräckligt. Vanvård av barn förekommer i
olika former och i olika utsträckning i alla samhällen. Några länder som är väl utvecklade ekonomiskt
och socialt och där kvinnor förvärvsarbetar i nästan
samma utsträckning som män är t.ex. i dag helt upptagna med att lösa problemet med att förvärvsarbetande föräldrar vanvårdar sina mycket små barn.
Många barn rapporterar också själva om den
»ensamhet« de känner. Hänvisningen till »försumlig behandling« väcker frågan om olyckor som
drabbar barn (som även väckts i artikel 24[2] [e]).
Barns utvecklingsnivå och fysiska sårbarhet gör dem
särskilt utsatta för olycksfall. Även om huvudansvaret ligger på föräldrarna, krävs också åtgärder från
statens sida för att förebygga många typer av olycksfall. I artikel 3(2) nämns staternas övergripande
skyldighet att tillförsäkra barnet den omvårdnad
och det skydd som behövs för dess välfärd.

»… misshandel eller utnyttjande,
innefattande sexuella övergrepp«
De som utarbetade konventionen hade avsikten att
skyddet skulle vara vittomfattande, vilket betonas i
denna formulering. Samma effekt har de andra
artiklarna som behandlar olika former av utnyttjande (särskilt artikel 32, ekonomiskt utnyttjande;
artikel 34, sexuellt utnyttjande; Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ; och artikel 36, andra former av utnyttjande). Misshandel eller utnyttjande täcker all
annan skadlig behandling, även sådan som inte
nödvändigtvis innebär fysiskt eller psykiskt våld
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eller det som deﬁnieras som övergrepp. I de ﬂesta
länder deﬁnieras sexuella övergrepp inte bara som
övergrepp där våld ingår, utan också annan sexuell
aktivitet, med eller utan samtycke, med barn som
anses vara omogna eller är yngre än en viss fastställd ålder som gäller för sexuellt samtycke (se artikel 1). I många fall har kommittén betonat att det
behövs särskilda åtgärder för att bekämpa sexuella
övergrepp, också inom familjen. Kommittén
uttrycker också oro för att det kan förekomma diskriminering på grund av kön eller ålder när det gäller skydd mot sexuella övergrepp.

»… medan barnet är i föräldrarnas eller
den ena förälderns, vårdnadshavares
eller annan persons vård«
Artikel 19 spänner över det som händer i familjens
hem och i andra »omvårdnadssituationer« – familjehem och barnomsorg, skola, alla institutionsmiljöer osv. I artikel 3(3) ﬁnns krav på att alla institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för
barn skall uppfylla fastställda normer och ha behörig tillsyn. Detta krav är relevant för att förebygga
våld mot barn (se nedan).
Kommittén har också noterat att våld och övergrepp inom familjen ofta driver barn från deras
hem och ut på gatan.

Barn som är särskilt utsatta för våld
FN:s studie om våld mot barn tyder på att små barn
löper störst risk att utsättas för fysiskt våld, medan
sexuellt våld oftast drabbar dem som nått puberteten eller tonåren. Pojkar löper större risk än ﬂickor
att utsättas för fysiskt våld, medan ﬂickor oftare
drabbas av sexuellt våld, vanvård och påtvingad
prostitution. I rapporten identiﬁeras några grupper
av barn som särskilt utsatta för våld: »De är bl.a.
barn med funktionshinder, barn från etniska minoriteter och andra marginaliserade grupper, ’gatubarn’ och de som brutit mot lagen, samt ﬂyktingar
och andra tvångsförﬂyttade barn.« (a/61/299,
punkt 30–31.)
I fem allmänna kommentarer har FN:s barnrättskommitté identiﬁerat olika former av utsatthet som gäller små barn, barn med funktionshinder, ungdomar, barn som drabbats av hiv/aids, ensamkommande barn och de som skilts från sina föräldrar:
Barns tidiga utveckling. »Små barn blir ofta offer för
vanvård, misshandel och övergrepp, bl.a. fysiskt och
psykiskt våld. Övergrepp inträffar mycket ofta inom

Artikel 19

familjen, vilket kan vara särskilt förödande. Små
barn kan ofta inte undvika eller stå emot, de förstår
ofta inte vad som händer och kan inte heller söka
skydd hos andra. Det ﬁnns tydliga bevis för att trauman till följd av vanvård och övergrepp inverkar
negativt på barns utveckling, för de minsta barnen
kan de även ge mätbara effekter på hjärnans mognadsprocesser. Med tanke på utbredningen av övergrepp och vanvård under barns tidiga utveckling
och bevisen för att sådana övergrepp får efterverkningar på lång sikt, bör konventionsstaterna vidta
alla nödvändiga åtgärder för att skydda små barn
som riskerar att utsättas för, och de som har utsatts
för, övergrepp. De bör också vidta positiva åtgärder
för att stödja deras återhämtning efter traumat och
undvika stigmatisering för de kränkningar de har
blivit utsatta för…« (crc/c/gc/7, punkt 36[a].)

känna igen och rapportera fall av utnyttjande, våld
och övergrepp. Konventionsstaterna skall säkerställa att skyddsfunktionerna är anpassade efter
ålder, kön och funktionsnedsättning.« I artikel 17
hävdas »rätten för varje människa med funktionsnedsättning att åtnjuta respekt för sin fysiska och
psykiska integritet på samma grunder som andra«.

Barn med funktionshinder. »Barn med funktionshinder är mer utsatta för alla former av övergrepp. Det
gäller psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp i
alla miljöer, bl.a. familjen, skolan, privata och
offentliga institutioner, även familjehem, på arbetsplatser och i samhället i stort. Ofta citeras uppgiften om att barn med funktionshinder löper fem
gånger så stor risk att utsättas för övergrepp. I hemmet och på institutioner får ofta barn med funktionshinder utstå psykiskt och fysiskt våld och
sexuella övergrepp samtidigt som de är särskilt
utsatta för vanvård och försumlig behandling eftersom deras funktionshinder ofta innebär en extra
fysisk och ekonomisk börda för familjen. En annan
faktor som bidrar till systematiska och fortsatta
övergrepp är att det inte ﬁnns ett funktionellt system för att ta emot klagomål och övervaka omvårdnaden. Mobbning i skolan är en särskild form av
våld som barn utsätts för och som ofta drabbar barn
med funktionshinder.« (crc/c/gc/9, punkt 42.)

Hiv/aids. »Barn kan utsättas för olika former av våld
och övergrepp som kan öka risken för att de skall
smittas av hiv, men de kan också drabbas av våld till
följd av att de har smittats eller lider av hiv/aids. Våld,
bl.a. våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp, kan förekomma inom familjen, i familjehemsmiljö eller utövas av dem som har särskilt ansvar för
barnet, bl.a. lärare och anställda vid institutioner
som arbetar med barn, såsom fängelser och institutioner för psykiskt sjuka och barn med andra funktionshinder…« (crc/gc/2003/3, punkt 37–38.)

Kommittén listar en rad orsaker till att dessa barn
är mer utsatta och uppmanar staterna att vidta alla
nödvändiga åtgärder för att förhindra våld.

Barnets rätt till skydd mot aga

I Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, antagen 2006, krävs i artikel 16 att
staterna vidtar särskilda åtgärder för att ge skydd
mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp:
»… säkerställa bland annat lämpliga former av bistånd, som är anpassade efter kön och ålder, och
stöd för människor med funktionsnedsättning och
deras familjer och vårdgivare, bland annat genom
att ge information och utbildning om att undvika,

Ungdom. I den allmänna kommentaren om »Ungdomars hälsa och utveckling« säger kommittén att
staterna bör fästa ökad uppmärksamhet vid de speciella formerna av övergrepp, vanvård, våld och
utnyttjande som drabbar ungdomar. De bör särskilt vidta speciella åtgärder för att säkerställa den
fysiska, sexuella och psykiska integriteten för ungdomar med funktionshinder som är särskilt utsatta
(crc/gc/2003/4, punkt 19).

Ensamkommande barn och barn som skilts från sina föräldrar. Kommittén lyfter fram utsattheten för
ensamkommande barn och barn som skilts från sina
föräldrar och som ﬁnns utanför sitt hemland. De är
särskilt utsatta för sexuellt utnyttjande och människohandel. (crc/gc/2005/6. Se även artikel 34–35
och Fakultativt protokoll angående handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ.)

FN:s barnrättskommitté har ända sedan den började granska rapporter lagt särskild vikt vid att protestera mot att barnaga i vissa länder är lagligt och
socialt accepterat. Kommittén betonar ofta inför
enskilda stater att alla former av aga på alla nivåer
bör förbjudas, »hur lindrig den än är«.
Kommittén antog 2006 den allmänna kommentaren nr 8, »Barnets rätt till skydd mot aga och
andra grymma eller förnedrande former av bestraffning« (se faktarutan för sammanfattning).
Kommittén välkomnar världsomspännande
framsteg i sin allmänna kommentar:
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»Sedan kommittén började granska konventionsstaternas rapporter har den rekommenderat 130
stater på samtliga kontinenter att förbjuda all aga
inom familjen och i andra miljöer. Kommittén
sporras av att allt ﬂer stater vidtar lämpliga lagstiftande och andra åtgärder för att hävda barnets rätt
till respekt för sin mänskliga värdighet och fysiska
integritet och till likvärdigt skydd enligt lag. Det
är kommitténs uppfattning att i slutet av 2006

hade mer än 100 stater förbjudit aga i skolan och i
bestämmelserna för unga lagöverträdare. Allt ﬂer
stater har också fullföljt med att förbjuda aga i
hemmet, i familjen och i alla former av alternativ
omvårdnad.« (crc/c/gc/8, punkt 5.)

Våld i skolan och i omvårdnads- och rättssystem
I rapporter från olika länder har problemet med
våld mot barn på institutioner lyfts fram. Det kan

FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 8, 2006, sammanfattning
Rätten till skydd mot aga och andra grymma eller
förnedrande former av bestraffning (bl.a. artikel 19, 28[2] och 37)
Syftet med den allmänna kommentaren nr 8, den första i en serie kommentarer om våld mot barn, är
»att belysa alla konventionsstaters skyldighet att agera snabbt för att förbjuda och få bort all aga och
alla andra grymma eller förnedrande former av bestraffning av barn och att ange huvuddragen för de
åtgärder med avseende på lagstiftning, ökad medvetenhet och utbildning som staterna måste vidta.
Att ta itu med den utbredda toleransen för aga och att få bort den i familjen, skolan och andra miljöer är inte bara en skyldighet för konventionsstaterna enligt barnkonventionen. Det är också en nyckelstrategi för att minska och förebygga alla former av våld i olika samhällen.«

Definition
Kommittén deﬁnierar aga som:
»… all bestraffning, hur lindrig den än är, som innebär att fysisk styrka används och som är avsedd att
orsaka viss grad av smärta eller obehag. I de ﬂesta fall utsätts barnet för slag (’smällar’, ’örﬁlar’, ’daskar’)
med handen eller med ett tillhygge – en piska, käpp, livrem, sko, träslev etc. Men det kan också handla
om att man t.ex. sparkar, skakar eller kastar barn, river, nyper, bränner eller skållar dem, eller tvingar i
dem något (t.ex. tvättar ur munnen med tvål eller tvingar dem att svälja starka kryddor). Enligt kommittén är aga alltid förnedrande. Dessutom ﬁnns det andra psykiska former av bestraffning som också är
grymma och förnedrande och därför strider mot barnkonventionen. Det kan t.ex. vara bestraffning som
förringar, förödmjukar, svärtar ned, skuldbelägger, hotar, skrämmer eller förlöjligar barnet.«

Aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning av barn inträffar i många miljöer,
bl.a. inom hemmet och familjen, i alla former av alternativ omvårdnad, i skolor och andra utbildningsinstitutioner och rättssystem – både som domar utfärdade av domstolar och som bestraffning
inom särskilda ungdomshem och andra institutioner, i situationer där barnarbete förekommer och i
samhället i stort.
Kommittén skiljer mellan våld och förödmjukelse som bestraffning, vilket den förkastar, och disciplin i form av »nödvändig ledning och råd«, vilket är väsentligt för att barn skall få en hälsosam uppväxt. Kommittén gör också skillnad mellan fysiska handlingar i bestraffningssyfte och fysiska ingripanden som är ägnade att skydda barn från skada.

Mänskliga rättigheter som norm
Grunderna för skyldigheten enligt mänskliga rättigheter att förbjuda och få bort all aga och annan förnedrande bestraffning ligger i varje människas rätt till respekt för sin värdighet och fysiska integritet
och till likvärdigt skydd enligt lag. Kommittén spårar detta ända tillbaka till det internationella regelverket för mänskliga rättigheter – »Varje enskild människas värdighet är den grundläggande, vägle-
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dande principen för det internationella regelverket för mänskliga rättigheter« – och visar hur barnkonventionen bygger på dessa principer. I artikel 19, där det krävs att staterna skyddar barnen »mot
alla former av fysiskt eller psykiskt våld«, ﬁnns inget utrymme för tolkning: »’alla former av fysiskt
eller psykiskt våld’ förbjuder allt legaliserat våld på alla nivåer mot barn. Aga och andra grymma eller
förnedrande former av bestraffning är former av våld, och staten måste »vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte« för att få bort dem.
Kommittén noterar att aga har fördömts av andra internationella och regionala organ för mänskliga rättigheter och av konstitutionella och andra domstolar på hög nivå i många länder.
Det faktum att artikel 19 och artikel 28(2), om disciplin i skolan, inte speciﬁkt hänvisar till aga
undergräver inte på något sätt skyldigheten att förbjuda och få bort den: »… konventionen måste,
liksom alla instrument för mänskliga rättigheter, betraktas som ett levande instrument, vars tolkning
utvecklas över tid. Under de 16 år som gått sedan konventionen antogs har förekomsten av barnaga
i hemmet, i skolan och på andra institutioner blivit mera synlig genom rapportering enligt konventionen och genom forskning och stödjande arbete av bl.a. nationella institutioner för mänskliga rättigheter och av frivilligorganisationer.«
»När sedvänjan att aga barn väl synliggörs, är det uppenbart att den står i direkt konﬂikt med
barns lika och omistliga rätt till sin mänskliga värdighet och fysiska integritet. Barns tydliga karaktär, den första tidens tillstånd av beroende och utveckling, deras unika möjligheter som människa liksom deras utsatthet, allt kräver mer, snarare än mindre, lagstadgat och annat skydd mot alla former
av våld.«
Som svar på synpunkten att ett visst mått av »rimlig« eller »måttlig« aga är för »barnets bästa«
konstaterar kommittén att tolkningen av vad som är ett barns bästa måste stämma överens med hela
konventionen, bl.a. skyldigheten att skydda barn från alla former av våld och kravet att lägga tillbörlig vikt vid ett barns åsikter. Begreppet kan inte användas för att rättfärdiga sedvänjor, som t.ex. aga
eller andra former av grym eller förnedrande bestraffning, som står i konﬂikt med barnets mänskliga värdighet och rätt till fysisk integritet.
Kommittén medger att vissa ursäktar att de använder barnaga med att det hör till religiös undervisning men noterar åter att »sedvänjor som hör till en religion eller övertygelse måste stämma överens med respekten för andras mänskliga värdighet och fysiska integritet« och att »det kan vara berättigat att begränsa friheten att utöva en religion eller leva enligt en övertygelse för att skydda de grundläggande rättigheterna och friheterna för andra«.

Åtgärdsprogram och organisation som krävs för att få bort
aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning
En reformerad lagstiftning är väsentlig för att få bort aga. Alla bestämmelser som tillåter olika grader
av aga – »rimlig« bestraffning, »lagenlig« tillrättavisning osv, oberoende av om de ﬁnns inskrivna i
lag eller gäller enligt rättspraxis – bör upphävas. Men lagstiftningen måste också uttryckligen förbjuda aga i alla miljöer. Kommittén betonar att en lagstiftningsreform bör åtföljas av åtgärder för ökad
medvetenhet, vägledning och utbildning, eftersom det främsta syftet med en sådan reform är förebyggande. Förbud i lag innebär inte att alla fall av barnaga från föräldrarnas sida skulle leda till åtal.
Ett effektivt förbud kräver också att positiva relationer som är fria från våld främjas, och att alla som
har med barn att göra får utbildning. Även om barnkonventionen inte i detalj föreskriver hur föräldraskapet skall utövas, ger den »ett ramverk av principer som skall ge vägledning för hur goda relationer både inom familjen och mellan barn och lärare, omvårdnadspersonal och andra bör vara« (punkt
46). T.ex. måste barns utvecklingsbehov respekteras, och tillbörlig vikt läggas vid deras åsikter.
Till sist bör konventionsstaterna kartlägga sina framsteg i riktning mot att få bort aga och andra
grymma eller förnedrande former av bestraffning, bl.a. genom att använda intervjuer med barn i
forskningssyfte och inrätta oberoende övervakningsorgan. De bör också rapportera om alla de åtgärder som vidtas i de periodiska rapporterna till kommittén.
Hela texten ﬁnns på: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/crc.c.gc.8.pdf
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ta sig uttryck på två olika sätt. Det första är användning av »legaliserade« våldsamma och/eller förnedrande former av bestraffning eller behandling,
eller fortsatt användning av sådana bestraffningar
trots att de är förbjudna. Det andra är våld eller hot
om våld mellan barn, det som i några länder kallas
mobbning och som kan sträcka sig från att retas
med eller trakassera någon (ofta även rasistiska och
sexuella trakasserier) till allvarliga fysiska angrepp.
Efter kommitténs allmänna diskussionsdag
»Staters våld mot barn« 2000 antogs detaljerade
rekommendationer om våld mot barn på institution.
När det gäller skolan krävs det i artikel 28(2) att:
»Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga
åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan
upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets
mänskliga värdighet och i överensstämmelse med
denna konvention.« Som kommittén betonade i sin
allmänna kommentar om syftet med utbildning (se
artikel 29) och i den allmänna kommentaren nr 8,
innefattar detta överensstämmelse med artikel 19
och att barn skyddas mot »alla former av fysiskt
eller psykiskt våld«. Därmed är fysisk bestraffning
och andra förnedrande former av bestraffning som
är liktydiga med psykiskt våld förbjudna.
Kommittén har belyst mobbning i skolan i sina
kommentarer till några stater (och i de rekommendationer som godkändes efter den allmänna diskussionen »Våld mot barn i familjen och skolan«).
Vid kommitténs granskning av rapporter har
den funnit att domstolar i några stater fortfarande
utdömer aga som straff för barn under 18 år. Aga
används också som bestraffning inom särskilda
ungdomshem.
Våld som utövas av statstjänstemän, bl.a. polisen, har oroat kommittén när det gäller ett antal
länder. Det gäller inte minst våld mot barn som bor
och/eller arbetar på gatan.

Traditionella sedvänjor som innefattar
våld och/eller som är skadliga för hälsan
En särskild hänvisning till att skydda barn mot traditionella sedvänjor ﬁnns i artikel 24(3), där det
framgår att staterna har »skyldighet att vidta alla
effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa
traditionella sedvänjor som är skadliga för barns
hälsa«. I detta ligger att traditionella sedvänjor
behöver granskas för att man skall kunna avgöra
om de innefattar någon form av fysiskt eller psykiskt våld som barnen enligt artikel 19 måste skyddas mot.
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Självmord och att skada sig själv
Att skydda barn från att skada sig själva, även så
långt som till att begå självmord eller försöka begå
självmord, faller uppenbarligen inom ramarna för
artikel 19 och också artikel 6. Höga siffror för antalet självmord i vissa åldersgrupper av barn i några
industriländer har orsakat oro i kommittén, och
den har därför föreslagit forskning och ytterligare
åtgärder (för diskussion se artikel 6).

Våldsskildringar
Oron för det utbredda våldet mellan människor i
det västerländska samhället har lett till ett särskilt
fokus på vilken effekt våldsskildringar i medierna
kan ha på barn, särskilt på tv, ﬁlm och i datorernas
värld. Oron gäller dels att barn som ofta exponeras
för sådana bilder kan bli okänsliga för våld, dels att
de kan uppmuntras att imitera särskilt våldsamt
beteende. I artikel 17(e) krävs att konventionsstaterna skall »uppmuntra utvecklingen av lämpliga
riktlinjer för att skydda barnet mot information
och material som är till skada för barnets välfärd,
med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13
och 18« (se artikel 17).

Skyddsåtgärder och
förebyggande åtgärder: artikel 19(2)
I punkt 2 under artikel 19 ﬁnns en lista med exempel på åtgärder som staterna bör vidta för att skydda barnen och förebygga våld.

»… förfaranden för såväl upprättandet av
sociala program som syftar till att ge barnet och dem
som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för
andra former av förebyggande …«
Dessa ord betonar att sociala förhållanden är relevanta för barns skydd mot våld och särskilt för
skyddet mot vanvård och försumlig behandling. De
bildar länk mellan artikel 19 och andra relevanta
bestämmelser i barnkonventionen, t.ex. den övergripande skyldigheten i artikel 4 (att konventionsstaterna skall vidta åtgärder »till det yttersta av
sina tillgängliga resurser«), artikel 18 (konventionsstaternas skyldighet att ge lämpligt bistånd till
föräldrar när de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran, och att säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för barns omvårdnad), artikel 26 (rätten för barn att åtnjuta social
trygghet) och artikel 27 (barnets rätt till en rimlig
levnadsstandard).
Vad gäller att få bort användningen av aga och

Artikel 19

andra grymma eller förnedrande former av bestraffning och behandling betonas i kommitténs
allmänna kommentar nr 8:
»Det krävs en omfattande ökning av medvetenheten om barns rätt till skydd och om de lagar som
speglar denna rätt. Enligt barnkonventionens artikel 42 åtar sig konventionsstaterna att genom
lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens
principer och bestämmelser allmänt kända bland
både vuxna och barn …« (crc/c/gc/8, punkt 45
och 48.)

»identiﬁering«
Det vuxna samhället har under lång tid förnekat
hur utbrett våldet mot barn är. Det första steget
mot effektivt våldsförebyggande måste vara att
säkerställa att alla de som har kontakt med barn är
uppmärksamma på de olika formerna av våld mot
barn och sannolika tecken på att sådant våld förekommer. De måste också vara informerade om
lämpliga åtgärder som stämmer överens med barnkonventionens principer. Det är också väsentligt
att genomföra informationskampanjer för att öka
allmänhetens medvetenhet om våld mot barn, och
detta har kommittén föreslagit många stater att
göra. Men det är endast genom forskningsstudier
som innebär intervjuer med barn och föräldrar
under förtroendefulla former och med tillräckliga
etiska garantier som staterna kan börja bygga upp
en sann bild av förekomsten av alla former av våld
mot barn, även inom familjen, och nå mätbara
framsteg i riktning mot att få bort våldet helt. Det
är inte möjligt att bedöma hur effektiva skyddssystemen för barnen är utan denna typ av forskning.

»rapportering«
Kommittén uttrycker gång på gång oro över att
våld mot barn ofta inte rapporteras, dvs. anmäls till
någon myndighet. I introduktionen till FN:s studie
om våld mot barn konstateras: »… mycket våld
mot barn förblir dolt av många skäl. Ett är rädsla.
Många barn är rädda för att anmäla händelser då de
utsatts för våld. I många fall underlåter föräldrarna,
som borde skydda sina barn, att berätta om våldet
utövats av en make eller annan familjemedlem,
någon annan med mer makt som t.ex. en arbetsgivare, en polis eller en person i ledande ställning.
Rädslan är nära kopplad till det stigma som ofta hör
samman med rapporterat våld, särskilt på de platser där familjens ’heder’ går före barnens säkerhet
och välbeﬁnnande. Särskilt våldtäkt och andra for-

mer av sexuellt våld kan leda till utfrysning, ytterligare våld eller till dödsfall.« (A/61/299, punkt 25.)
I många länder ﬁnns det en skyldighet enligt lag
att anmäla kända eller misstänkta övergrepp mot
barn till de sociala myndigheterna och/eller polisen. I några samhällen gäller denna skyldighet vissa yrkesgrupper (t.ex. socialtjänstemän, lärare,
läkare och annan vårdpersonal), i andra gäller den
även allmänheten. Kommittén har rekommenderat
obligatorisk anmälan för relevanta yrkesgrupper.
Frågan om obligatorisk anmälan kan orsaka
konﬂikt med barnets rätt till rådgivning under
sekretess hos läkare och andra (se artikel 1 och 12).
Har barn rätt till en fullständigt sekretessbelagd
relation med t.ex. en läkare, advokat, präst eller
religiös ledare? Av artikel 12 framgår att barn skall
ha rätt att uttrycka sina åsikter och att dessa skall
tas på allvar vid eventuella åtgärder som föreslås
eller vidtas i samband med att våld utövats mot
dem, och en formell rättighet att höras i alla administrativa förfaranden. I artikel 16 hävdas barnets
rätt till privatliv, vilket har betydelse för barnets
rätt till rådgivning under sekretess.
I FN:s studie om våld mot barn rekommenderas
»att staterna bör inrätta trygga, tydligt offentliggjorda, sekretessbelagda och tillgängliga system så att
barn, deras representanter och andra kan anmäla våld
mot barn«. I World Report on Violence Against Children
utvecklas resonemanget om bakgrunden till detta:
»Överallt, i alla miljöer där det ﬁnns barn, bör det
ﬁnnas tydligt offentliggjorda och lättillgängliga
system för att utreda anmälningar om eller tecken
på våld mot barn. Det bör också ﬁnnas tillgång till
inrättningar dit barn kan gå för att i förtroende
tala om något som oroar eller skadar dem. I
många länder är det fortfarande kontroversiellt att
tillhandahålla tjänster för barn där sekretess tilllämpas – tjänster som garanterar att personalen
inte kommer att rapportera till andra eller vidta
åtgärder utan barnets samtycke, såvida inte barnet
är utsatt för omedelbar fara för döden eller allvarlig skada. När sekretessbelagda tjänster görs tillgängliga för barn, även för dem som är mest utsatta för våld, innebär det att urgamla uppfattningar
om att föräldrar ’äger’ sina barn ifrågasätts. Men
den kunskap vi har i dag om våld inom familjen
visar att barn måste ha samma rätt som vuxna
familjemedlemmar att söka råd och hjälp i förtroende.« (World Report on Violence Against Children,
publicerad av FN:s generalsekreterares studie om
våld mot barn, Genève, 2006, kap. 1, s. 21.)
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Såväl FN:s barnrättskommitté som FN:s studie
lovordar de hjälptelefoner för barn som ﬁnns och
som vanligtvis erbjuder sekretessbelagd rådgivning
om våld och andra problem. Men kommittén är
angelägen om att barn skall ha tillgång till hjälp
överallt, så där det ﬁnns få telefoner måste det ﬁnnas andra barnanpassade system.

»remittering«
Anledningen till att remittering ﬁnns med i texten
är att undersökning och behandling av ärenden
som gäller våld mot barn måste utföras av specialiserade, utbildade yrkesmänniskor. I de system där
det ﬁnns en skyldighet att anmäla våld är normalt
remittering till olika verksamheter speciﬁcerad,
och i många länder ﬁnns nu detaljerade administrativa förfaranden för samarbete mellan olika verksamheter (mellan socialtjänsten, utbildningsväsendet, sjukvården, polisen och rättsliga myndigheter,
men också med frivilliga och privata verksamheter
involverade). Sådana remissförfaranden bör ske i
överensstämmelse med barnkonventionen och särskilt med artikel 12 – barnets åsikter skall höras och
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.

»undersökning«
Det är tydligt att staterna skall ha en formell skyldighet att undersöka anmälda fall av eller anklagelser om våld mot barn i överensstämmelse med
barnkonventionens principer. Denna skyldighet
kan utövas av en eller ﬂera olika verksamheter.
Kommittén efterlyser »barnanpassade« undersökningar. I anslutning till artikel 6 har uppmärksamheten riktats mot vikten av fullständiga undersökningar när barn dör. I länder där ett noggrant förfaringssätt för sådana undersökningar tillämpas är
det mindre troligt att sådant våld mot barn som kan
förhindras förblir oupptäckt (för diskussion se artikel 6).

»behandling och uppföljning«
Även behandling och uppföljning är specialiserade
funktioner som kräver utbildning och samarbete
mellan olika verksamheter. Utöver barnets rätt till
sjukvård och andra liknande tjänster är det två
andra artiklar i barnkonventionen som är relevanta: det omhändertagna barnets rätt till regelbunden översyn av behandling som garanteras i artikel
25, och skyldigheten att främja rehabilitering av
barn som utsatts för våld eller någon annan form av
kränkningar, enligt artikel 39.
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»samt, om så är lämpligt,
förfaranden för rättsligt ingripande«
Om det är lämpligt eller inte att ingripa rättsligt
när barn utsatts för våld beror på typen av våld och
hur allvarligt det är. Det gäller också att överväga
barnkonventionens grundläggande principer. Särskilt handlar det om att det berörda barnets åsikter
skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad (artikel 12) och att säkerställa
att barnets bästa skall komma i främsta rummet
(artikel 3 [1]).
Det ﬁnns två helt olika former av rättsligt ingripande: att åtala förövaren enligt straffrättsliga
lagar och att skydda barnet genom olika former av
övervakning, att förﬂytta förövaren eller att placera barnet utanför hemmet. När det gäller det senare, krävs i artikel 9(1) att ett barn »inte skiljs från
sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då
behöriga myndigheter, som är underställda rättslig
överprövning, i enlighet med tillämplig lag och
tillämpliga förfaranden, ﬁnner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa«. Vidare
anges i samma punkt att en av de omständigheter
då ett sådant åtskiljande kan vara nödvändigt är
om barnet utsatts för övergrepp eller vanvård från
föräldrarnas sida. Om en av föräldrarna är den som
anklagas för övergrepp säger artikel 9 att barnet
om möjligt inte skall åtskiljas från den andra föräldern om denne eller denna inte är inblandad i
övergreppen. Kommittén har betonat att barnet
kan utsättas för ytterligare övergrepp av ett rättsligt ingripande, t.ex. en okänslig undersökning
eller skrämmande domstolsförfaranden. Kommittén har särskilt framhållit att barn som utsatts för
våld och utnyttjande, t.ex. prostitution, inte bör
åtalas för brott eller stigmatiseras, och då hänvisat
till artikel 39 (se också artikel 34). Kommittén har
i några fall uttryckt oro för att uteblivet åtal av vuxna förövare kan leda till uppfattningen att det
råder straffrihet.
Under senare tid har det i ett antal länder skett
en utveckling för att öka tryggheten för barn som
varit vittnen i fall där vuxna har åtalats som våldsförövare. Det har handlat om att göra domstolarna
mindre formella och att ge barn möjlighet att avlägga förinspelade vittnesmål eller att vittna eller bli
korsförhörda bakom skärmar eller via videolänk.
Sådana bestämmelser är motiverade med tanke på
barnets bästa, men de måste också stämma överens
med de rättigheter som de vuxna åtalade har enligt
internationell rätt. Kommittén efterlyser ofta
»barnanpassade« förfaranden.

Artikel 19

Som tidigare noterats under artikel 12, antog
Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd
Riktlinjer för rättskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för och vittnen till brott 2005. Där deﬁnieras
»barnanpassad« som ett förhållningssätt som »balanserar barnets rätt till skydd och tar hänsyn till

barnets individuella behov och åsikter« (punkt 9
[d]). Riktlinjerna ger både principer och ramar
»som kan hjälpa medlemsstaterna att förbättra
skyddet för barn som blivit offer för eller vittnen till
brott i det kriminalrättsliga systemet«. (Ekonomiska och sociala rådet, resolution 2005/20, bilaga.)
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Artikel 19 i Sverige
FN:s barnrättskommitté har berört principerna i
artikel 19 i alla tre sammanfattande slutsatser
beträffande Sverige.
I inledningen av de första sammanfattande slutsatserna uttalade kommittén att mer information
behövdes beträffande situationen för utsatta grupper, bl.a. beträffande eftersatta barn i storstadsregionerna. Kommittén uttryckte att den var bekymrad över att det föreföll råda brist på information
om barn som fallit offer för sexuellt utnyttjande,
inklusive incest. Kommittén betonade också att
den svenska regeringen inte borde förbise problemet med sexuella övergrepp inom familjen.
I de andra sammanfattande slutsatserna berördes
artikel 19 framför allt av kommitténs yttranden om
anmälningsskyldighet och mobbning. Kommittén
uttryckte oro över att anmälningsskyldigheten när
det gäller barn utsatta för övergrepp inte fungerade
tillfredsställande och uppmanade regeringen att
vidta åtgärder för att förbättra skyddet mot alla
slags övergrepp. Vad avsåg mobbning, uppmanade
kommittén regeringen att vidta åtgärder för att
förebygga mobbning i skolorna, att samla information och att göra barnen delaktiga i att hantera problemen.
I de tredje sammanfattande slutsatserna konstaterade kommittén att dess tidigare rekommendationer
om bekämpandet av mobbning inte hade beaktats
tillräckligt av regeringen, och rekommenderade
fortsatt arbete på detta område (se vidare under
artikel 28). Dessutom uttryckte kommittén oro
över att det inte fanns tillgänglig statistik över alla
barn mellan 15 och 18 år som varit utsatta för övergrepp och att det totala antalet barn som utsatts för
sexuella övergrepp inte kunde preciseras, och
rekommenderade att denna statistik skulle förbättras och separeras från statistik rörande vuxna.
Kommittén rekommenderade också åtgärder för
att förebygga självmord och för att angripa problemen med bulimi, anorexi, övervikt och fetma.

Ett grundläggande förbud mot
kroppslig bestraffning eller annan kränkande
behandling av barn (»aga-förbudet«)
I svensk lag (föräldrabalken) ﬁnns sedan 1979 ett
uttryckligt förbud mot kroppslig bestraffning:
barn skall behandlas med aktning för sin person
och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling. I
förarbetena sägs att med kroppslig bestraffning
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menas främst en handling som innebär att barnet
skadas fysiskt eller känner smärta. Det gäller även
om det är ett lindrigt slag eller en hastigt övergående smärta. Förarbetena till lagen är tydliga och
innebär att våld inte får användas i bestraffningseller uppfostringssyfte.
Sommaren 2006 ﬁck Stiftelsen Allmänna Barnhuset i uppdrag av regeringen att, i samverkan med
Statistiska centralbyrån, genomföra en undersökning bland barn i missbruksmiljöer om deras erfarenheter av och attityder till kroppslig bestraffning.
Regeringen anger i sitt beslut att forskning visar att
barn i missbruksmiljöer löper större risk att utsättas för eller bevittna våld inom familjen och att,
bland andra, Barnombudsmannen i olika rapporter
har pekat på att det ﬁnns uppgifter om att våld mot
barn inom familjen har ökat under senare år. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

Stöd till familjer
Barnkonventionen understryker att familjen är den
grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för ett barns välfärd och utveckling.
Därför är den principiella utgångspunkten för att
skydda barn mot övergrepp och vanvård att ge
familjen nödvändigt stöd när så behövs. Skälen för
en separation mellan den unge och vårdnadshavaren har deﬁnierats i lag för att undvika godtycklighet. Om en separation sker i samförstånd med den
unge (observera att samtycke bara kan ges av barn
som är över 15 år) och hans eller hennes vårdnadshavare är socialtjänstlagen (2001:453) tillämplig.
Om sådant samförstånd inte föreligger och en separation är nödvändig får reglerna i lag (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga tilllämpas. Tillämpningen av reglerna i denna lag kräver inget samtycke från vare sig vårdnadshavare
eller barn. Se vidare artikel 20. Ett antal av konventionens artiklar rör skyddet mot olika typer av
övergrepp mot och utnyttjande av barn, bl.a. skyddet mot sexuella övergrepp i artikel 34 och skyddet
mot tortyr etc. i artikel 37. Övergreppen kan då ha
ägt rum i familjemiljö eller någon annanstans i
samhället. Artikel 19 är, i förhållande till dessa
andra artiklar, speciell på så vis att den har fokus på
situationer då övergrepp mot barn inträffar då barnet står under föräldrarnas eller annans vård, och
att den innebär ett skydd för barnet mot alla typer
av missförhållanden, vanvård, skada och våld.
Andra artiklar i konventionen täcker mer i detalj

Artikel 19

barnets rätt till skydd mot särskilda typer av övergrepp, antingen i dessa miljöer eller i samhället i
vidare bemärkelse.

Anmälningsskyldighet
Socialtjänstlagen slår fast att myndigheter med
verksamhet som berör barn och ungdom samt
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten med ﬂera är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Detta gäller även dem som är anställda hos sådana
myndigheter. För att ytterligare tydliggöra denna
anmälningsskyldighet ﬁnns för ett ﬂertal av yrkesgrupperna, t.ex. polisen, personal inom hälso- och
sjukvården och skolan, dessutom en hänvisning till
bestämmelsen i socialtjänstlagen i den lagstiftning
som reglerar respektive verksamhet.
Skyldigheten att anmäla är ovillkorlig. Den anmälningsskyldige får inte själv bedöma om uppgifterna är sådana att ett ingripande från nämnden är
nödvändigt. Anmälningsskyldigheten gäller inte
bara då tvångsåtgärder kan bli nödvändiga, utan
överhuvudtaget vid brister i omsorgen om barnet
eller annat som kan innebära fara för barnets hälsa
eller utveckling.
Dessutom ﬁnns i bestämmelsen i socialtjänstlagen en uppmaning till allmänheten (»var och en«)
att anmäla till socialtjänsten om man har kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Se också Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (2004).

Barn som upplever våld i hemmet
I november 2006 trädde ändringar i kraft i socialtjänstlagen och brottsskadelagen (1978:413) som
är ägnade att stärka rätten för och öka stödet till
barn som bevittnat våld där närstående varit
inblandade. Lagändringarna innebär att socialnämnden får ett tydligare ansvar för att ta hänsyn
till att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är brottsoffer
och kan vara i behov av stöd och hjälp. Barn i dessa
situationer kan ha rätt till brottsskadeersättning.
Barnets närstående kan vara offer eller gärningsman. Brottet skall vara ägnat att skada barnets tilllit och trygghet i dess förhållande till den närstående. År 2003 infördes dessutom i brottsbalken en
särskild straffskärpningsgrund för fall då ett brott
varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett

barn i förhållande till en närstående person. (Se
vidare prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.)
Bestämmelsen i socialtjänstlagen har redan blivit föremål för en reform. I proposition 2006/07:
38, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, skärps
bestämmelsen så att socialnämndens skyldighet att
ge brottsoffer stöd framgår tydligare. Enligt formuleringen skall socialnämnden särskilt beakta att
barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående vuxna är offer för brott och att
de kan vara i behov av stöd och hjälp (i stället för
att, som formuleringen tidigare löd, socialnämnden bör beakta detta). Lagändringen trädde i kraft
den 1 juli 2007.
Barn som bevittnat våld mot närstående har
emellertid inte utifrån den straffrättsliga lagstiftningen status som brottsoffer.
I ett avgörande från Högsta domstolen (hd) år
2005 (nja 2005, s. 712) dömdes en man för grov
kvinnofridskränkning men HD slog samtidigt fast
att det faktum att kvinnans barn hade bevittnat våldet inte kunde ligga till grund för att se också barnen som målsägande enligt rättegångsbalken.
Barnombudsmannen har kritiserat detta förhållande i en skrivelse till regeringen i maj 2007. Barnombudsmannen skriver bl.a. följande.
»Barnombudsmannen (anser) att det måste till en
lagändring som ger barn som upplever våld i hemmet straffrättslig status som brottsoffer. Vi anser
nämligen att barnet behöver ﬂer utkrävbara rättigheter när de upplever våld i hemmet och att det
ytterligare måste markeras för alla i samhället att
det är helt oacceptabelt när barn utsätts för ett
sådant psykiskt lidande. … Många personer som
utsätts för våld av sin partner väljer att av olika
anledningar inte bryta den relationen. Om barn
som upplever våld är målsägande och därmed
brottsoffer i straffrättslig mening kan barnet polisanmäla brottet som begås mot honom eller henne
personligen. I praktiken blir då barnet mindre
beroende än i dagsläget av att vårdnadshavarna
stödjer barnet i en sådan anmälan. Dessutom kan
barn som är målsägande tilldelas en särskild företrädare. Detta innebär bl.a. att barnet kan förhöras
i målet även om vårdnadshavaren motsätter sig
detta i de fall då exempelvis vårdnadshavaren är
misstänkt. Om barnet inte ses som målsägande är
det inte möjligt att utse en särskild företrädare att
tillgodose barnets rättigheter i samband med en
förundersökning eller rättsprocess.«
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Mobbning
Artikel 19 skyddar också mot övergrepp mellan
barn, och omfattar alltså (vid sidan av artikel 28)
mobbningssituationer och annat våld mellan barn.

Hedersrelaterat våld
Våld som begås i hederns namn har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Hedersrelaterat
våld och hot om sådant våld kan drabba både ﬂickor och pojkar och utövas som regel av barnets nära
anhöriga.
I juli 2005 gav regeringen Åklagarmyndigheten
(Utvecklingscentrum i Göteborg) i uppdrag att
göra en probleminventering om hedersrelaterat
våld mot ungdomar. Projektet redovisade sin rapport i december 2006. Då kom också en handbok
om handläggning av ärenden där inslag av hedersrelaterat våld förekommer. Handboken innehåller
råd om hur åklagare bör bedriva utredningsarbetet
när det är fråga om hedersrelaterat våld. Brottsoffrets säkerhet och trygghet understryks som en
mycket viktig faktor för att nå framgång, liksom
vikten av att tidigt säkra och dokumentera bevis.
Åklagaren måste också tidigt i utredningen ha en
genomtänkt utredningsstrategi för att t.ex. hitta
alla gärningsmän. Samverkan med både andra
myndigheter och frivilligorganisationer är också
mycket värdefullt så att olika aktörers agerande inte
av misstag motarbetar varandra. (Hedersrelaterat
våld – Handbok, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Göteborg, december 2006.)
Socialstyrelsen har under 2006 arbetat med två
regeringsuppdrag inom området hedersrelaterat
våld. Det ena uppdraget har handlat om att ta fram
en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser för
ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Detta uppdrag avrapporterades till regeringen i april 2006 (Uppföljning av medel för insatser
mot hedersrelaterat våld – Delrapport avseende medel till
länsstyrelserna 2004–2005). Det andra uppdraget har
handlat om att göra en nationell kartläggning av
förekomsten av hedersrelaterat hot och våld mot
ungdomar. För att kunna belysa denna frågeställning valde Socialstyrelsen att genomföra en enkätundersökning bland ca 10 000 gymnasieungdomar
i årskurs 2 runt om i landet. Detta uppdrag avrapporterades till regeringen i mars 2007 (Frihet och
ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv). Resultatet av undersökningen, i samband med det andra
regeringsuppdraget, visar att de allra ﬂesta gymnasieungdomar i årskurs 2 verkar trivas mycket bra i
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sina familjer och att de inte tycks ha varit utsatta
för kränkande behandling, hot och/eller våld sedan
de började i gymnasiet. Men svaren tyder på att
det ﬁnns en liten grupp ungdomar som lever under
oroväckande eller helt oacceptabla förhållanden.
Resultaten av undersökningen är dock osäkra och
en slutsats är att det behövs mer forskning på
området.

Den rättsliga processen vid övergrepp mot barn
I februari 2005 beslutade regeringen att ge Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket i uppdrag att medverka till etablering av ﬂer s.k. barnahus – en försöksverksamhet med samverkan under gemensamt
tak vid utredningar kring barn som misstänks ha
blivit utsatta för allvarliga brott, t.ex. sexuella övergrepp och misshandel. Uppdraget skall slutredovisas i mars 2008. Syftet med uppdraget är att försöka få till stånd en ordning som innebär att de utredningar som görs i samband med misstankar om att
barn blivit utsatta för brott skall vara anpassade till
barnen. Barnen skall inte behöva ha kontakter med
åklagare, polis, socialtjänst, rättsmedicin och barnpsykiatri på olika platser utan bara på ett ställe.
Barnen skall inte i onödan behöva utsättas för upprepade förhör och intervjuer. Nära samverkan mellan de olika aktörerna skall ge förutsättningar för
utbyte av information, både i varje enskilt ärende
och på en övergripande nivå.
Kriscentrum för barn i Malmö (se exemplet
under artikel 34) och samarbetet mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänsten i Linköping
har inspirerat till regeringens uppdrag. Försöksverksamheten drivs, förutom i Malmö och Linköping, i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå.
I juni 2006 lämnades en delredovisning av verksamhetens arbete (Barnahus – försöksverksamhet med
samverkan under ett tak vid misstanke om brott mot barn,
delrapport 2006-06-15).
Åklagarmyndigheten (Utvecklingscentrum i
Göteborg) har i maj 2006 givit ut en handbok om
handläggning av ärenden rörande övergrepp mot
barn. Syftet med handboken är att ge vägledning för
att genomföra en brottsutredning där särskilda krav
ställs på bevisningens tillförlitlighet och på dokumentationen av bevisningen samtidigt som kravet
på rättstrygghet och rättssäkerhet tillgodoses. De
övergrepp som avses i handboken är såväl våldsbrott
som sexualbrott. I handboken anges att brott som
sker inom familjen ofta är svåra att utreda. Barn har
inte samma möjlighet som vuxna att påtala brott

Artikel 19

Exempel på tillämpning av artikel 19
Barnets rätt i samhället – BRIS
Föreningen Barnets rätt i samhället – BRIS – har som mål att stärka barns och ungdomars rättigheter, förbättra deras levnadsvillkor och vara en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar. Stödverksamheten är dock kärnan i verksamheten.
BRIS etablerade redan i slutet av 1970-talet en särskild hjälptelefon för barn, Barnens hjälptelefon.
Genom Barnens hjälptelefon och BRIS-mailen kan barn anonymt och gratis ringa och maila till vuxna på BRIS. Dessutom ﬁnns BRIS vuxentelefon – om barn, där BRIS tar emot samtal från vuxna som
behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn. BRIS telefoner bemannas av
»jourare« som inte är professionella men som får utbildning, fortbildning och handledning för att
klara av sina uppgifter. I sin »BRIS-rapport« för år 2007 redovisar BRIS att de vanligaste frågorna i
barns samtal och mail till BRIS rör familjekonﬂikter, kamratrelationer, kärleksrelationer, mobbning
och ensamhet.

och kan också ha svårt att förstå att en viss handling
kan vara brottslig. Detta gäller i hög grad när förövaren är en närstående person. Vid övergrepp mot
barn ställs särskilda krav på utredningsmetodiken,
framför allt när det gäller inhämtande av bevisning
och dokumentation. Innan ett barn hörs är det viktigt att informera sig om barnets utvecklingsnivå
och språkanvändning, levnadsförhållanden och
familjerelationer. Några utgångspunkter som anges
i handboken är att ärenden som rör övergrepp mot
barn skall speciallottas på ett begränsat antal åklagare som bör vara specialiserade i frågan, att förun-

dersökningen skall handläggas skyndsamt och
bedrivas aktivt, och att möjligheten att anlita särskild expertis bör uppmärksammas mer.
Barnombudsmannen har givit ut en rapport om
åklagares hantering av misstänkta brott mot de
yngsta barnen, nyfödda och upp till sex år. Rapporten bygger på en enkätundersökning bland samtliga 35 åklagarkamrar. Barnombudsmannen anser i
rapporten att lagstiftaren, samhället och professionella kan göra mer för att förbättra utredningarna (Det svåraste som ﬁnns, Barnombudsmannen,
2006).
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Checklista för artikel 19
n Finns effektiva metoder för att förebygga alla former av våld mot barn?
n Om ett barn blivit kränkt, har han/hon då rätt till lämplig upprättelse, t.ex. skadestånd?
n Finns hjälptelefoner och rådgivning dit barn som utsatts för våld, övergrepp eller vanvård kan vända sig i förtroende?
n Garanteras barn som är brottsoffer eller vittnen trygghet och säkerhet i och utanför
rättssalen?
n Sker uppföljning och utvärdering av anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen?
n Sker uppföljning och utvärdering av arbete mot mobbning?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 19 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv och överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
artikel 9
åtskiljande från föräldrarna efter övergrepp eller vanvård
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 20 privatlivets skydd vid alternativ omvårdnad
artikel 24(3) barnets skydd mot traditionella sedvänjor som är skadliga
artikel 25 regelbunden översyn av placering utanför familjen under samhällets ansvar
artikel 28(2) skoldisciplin utan våld
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 37 skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
artikel 38 väpnad konﬂikt
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
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Artikel 20

Barn som berövats sin familjemiljö
TEXTEN I ARTIKEL 20

1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller
som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha
rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida.
2. Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning
säkerställa alternativ omvårdnad för ett sådant barn.
3. Sådan omvårdnad kan bl.a. innefatta placering i fosterhem, kafalah i
islamisk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. Då lösningar övervägs skall vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran
och till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund.

Sammanfattning
Artikel 20 gäller barn som tillfälligt eller varaktigt
inte kan bo tillsammans med sina familjer, antingen på grund av omständigheter som dödsfall i
familjen eller på grund av att de blivit övergivna,
eller efter att samhället har beslutat att de måste
ﬂytta för sitt eget bästa. Dessa barn har rätt till
»särskilt skydd och bistånd«. Formen för omvårdnaden beror delvis på landets traditioner (t.ex.
erkänner inte islam adoption), men barnets rättigheter måste säkras enligt konventionen, och tillräcklig hänsyn måste tas till önskvärdheten av kontinuitet i uppfostran, bl.a. vad gäller etnicitet, religion, kultur och språk (se artikel 8, 21 och 30).
Artikeln gäller främst regeringars socialdepartement och socialtjänstemän, fosterföräldrar och
adoptivföräldrar. Generalförsamlingen antog 1986
Deklarationen om sociala och legala principer med avseende på barnens skydd och bästa, med särskild hänsyn till
familjeplaceringar och nationell samt internationell
adoption, där de grundläggande principerna för detta ställs upp. FN:s barnrättskommitté höll en allmän diskussion: »Barn som står utan föräldrarnas
omvårdnad« (crc/c/153), och föreslog då att FN
skulle utarbeta riktlinjer på detta område. FN:s
förslag till riktlinjer för omvårdnad och skydd av
barn som står utan sina föräldrar (arbetstiteln)

utarbetades av International Social Service (iss)
och UNICEF, i samarbete med frivilligorganisationernas arbetsgrupp för barn som står utan föräldrarnas omvårdnad, och reviderades av FN:s barnrättskommitté vid dess fyrtioandra session i maj
2006. Detta förslag kommer att tas under övervägande och revideras av FN:s medlemsstater.

Barn som tillfälligt eller varaktigt
berövats eller som för sitt eget bästa
flyttats från sin familjemiljö
Noteras bör att denna bestämmelse hänvisar till
familjen och inte föräldrarna, vilket är en viktig
skillnad. Att ett barn ﬂyttas från sina föräldrar kan
vara för barnets bästa (se artikel 9), men myndigheterna bör först försöka placera barnet inom den
utvidgade familjen så som den deﬁnieras i artikel 5,
innan de söker andra alternativ. I deklarationen
som kom 1986 sägs följande: »Om barnets egna
föräldrar inte kan ge barnet omvårdnad eller detta
inte är lämpligt, bör omvårdnad hos släktingar till
barnets föräldrar eller någon annan familj (fostereller adoptivfamilj) övervägas eller, om nödvändigt, omvårdnad på en lämplig institution« (artikel
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4). Här antyds en rangordning mellan alternativen.
Först kommer släktingar inom familjen, däribland
äldre syskon (t.ex. i familjer där barnen blivit föräldralösa på grund av aids). Därefter kommer alternativet foster- eller adoptivfamilj, och i tredje hand
en lämplig institution. Detta förhållningssätt återspeglas i bestämmelserna i artikel 20 och i resten av
barnkonventionen, liksom i FN:s barnrättskommittés kommentarer där konventionsstaterna ständigt uppmanas att använda institutioner som en
sista utväg.
Som tidigare sagts i artikel 9, är inte fattigdom
en anledning att för »barnets bästa« skilja det från
familjen, och kommittén har också uttryckt oro
över lagstiftning som gör det möjligt för föräldrar
att avsäga sig ansvaret för sina barn och placera dem
i statlig vård. Sådan lagstiftning utgör ett brott mot
artikel 9 där det krävs oberoende rättslig prövning
av sådana placeringar. Den nya Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning gör
också klart att om någon av föräldrarna har ett
funktionshinder så är det inte tillräckligt skäl för att
ﬂytta barnet från familjen (se nedan).

Sådana barn skall ha »rätt till
särskilt skydd och bistånd«
Ordet »rätt« betonar statens skyldighet gentemot
barn som inte kan tas omhand av sina föräldrar.
Det visar kärnan i det som alla samhällen är skyldiga sina barn: om föräldrarna inte kan tillgodose
sina barns behov då har barnen ett moraliskt
anspråk på oss andra. I artikel 3(2) fastslås denna
allmänna skyldighet: »Konventionsstaterna åtar
sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som
tillkommer dess föräldrar …«
De barn som har berövats sin familj har ofta
större behov än att bara bli placerade någonstans.
Förlusten av familjeband och identitet tillsammans
med den instabilitet och splittring som en ny placering innebär kan hämma deras psykiska, intellektuella och känslomässiga utveckling. Dessutom är
barn som lever under sådana omständigheter i riskzonen för övergrepp och utnyttjande. När kommittén beslutade att hålla en allmän diskussion om
»Statens våld mot barn« i september 2000 lämnade den följande kommentar:
»Tyvärr är det vanligt att barn som berövats
familjens skydd utsätts för de värsta formerna av
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dålig behandling och övergrepp. Alltför ofta sker
sådana övergrepp antingen inom statliga verksamheter eller också blir de möjliga genom statens
godkännande, tolerans eller underlåtenhet.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den tjugofemte sessionen, september/oktober 2000, crc/c/100,
punkt 668.)

Kommitténs allmänna diskussion »Barn som står
utan sina föräldrars omvårdnad« betonar principen om »individualisering«, dvs. att varje barn är
unikt och att alla placeringar bör övervägas utifrån
barnets individuella behov.

»… skall i enlighet med sin nationella
lagstiftning säkerställa alternativ
omvårdnad … sådan omvårdnad kan
bl.a. innefatta placering i fosterhem,
kafalah i islamsk rätt, adoption eller
om nödvändigt, placering i lämpliga
institutioner för omvårdnad om barn«
När artikel 20 formulerades föreslog delegaten från
USA att staterna skulle »främja permanent adoption« av omhändertagna barn. Förslaget avslogs på
grund av att adoption inte är »den enda lösningen« när ett barn inte kan tas omhand av sin familj.
Adoption är i alla händelser omöjlig enligt islamisk
lag, vilket har gjort att begreppet kafalah har utvecklats. Det är en permanent form av familjehemsplacering som i allmänhet inte ger barnet rätt
att ta familjens namn eller ärva andra familjemedlemmar. (Kommittén har accepterat kafalah som
alternativ omvårdnadsform, men den har trots detta ifrågasatt den behandling som några barn har
fått i sådana placeringar.)
Barnkonventionen tar upp adoption som sådan
i artikel 21. Vad gäller familjehem säger Deklarationen om sociala och legala principer med avseende på
barnens skydd och bästa, med särskild hänsyn till familjeplaceringar och nationell samt internationell adoption
följande:
»— Personer som ansvarar för fosterhem eller adoptionsförfaranden skall ha yrkesutbildning eller
annan lämplig utbildning …
— Placering av barn i fosterhem skall regleras i lag.
— Även om omvårdnad i fosterhem till sin natur är
tillfällig, kan den om så är nödvändigt fortsätta till
dess barnet nått vuxen ålder, men tidigare återgång till barnets egna föräldrar eller adoption skall
inte uteslutas.

Artikel 20

— I alla ärenden som rör omvårdnad i fosterhem
skall de blivande fosterföräldrarna och, om så är
lämpligt, barnet och dess föräldrar vara delaktiga.
En behörig myndighet eller verksamhet skall
ansvara för tillsyn så att barnets välfärd kan säkerställas.« (Artikel 6 och 10–12.)

Även om det kanske oftast är barn på institutioner
som utsätts för övergrepp och vanvård bör inte
utsattheten för barn inom familjehem underskattas. FN:s barnrättskommitté har väckt sådana frågor, t.ex. om familjehem som inte håller minimistandard eller inte har regelbunden översyn. Familjehem kan också användas för att kamouﬂera en av
de mer dolda formerna av övergrepp där barn som
växer upp i privat miljö utför hushållsarbete under
slavliknande förhållanden. Staten är inte fri från
ansvar för att föräldrarna själva har ordnat placeringen.
I artikel 25, om »barn som har omhändertagits
av behöriga myndigheter för omvårdnad, skydd
eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa«,
krävs »regelbunden översyn av den behandling
som barnet får och alla andra omständigheter
rörande barnets omhändertagande«. Statens uppgift är inte slutförd när ett barn har placerats i ett
familjehem eller på en institution. Alltför många
barn har vantrivts eller till och med utsatts för övergrepp efter sådana placeringar, så kontinuerlig tillsyn är väsentlig för varje enskilt barn. Dessutom
måste institutionen eller familjen vara föremål för
översyn av en oberoende myndighet. Enligt artikel
3(3) skall konventionsstaterna säkerställa att
»institutioner, tjänster och inrättningar som
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av
behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt
vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och
lämplighet samt behörig tillsyn«.
I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade
2005) ställs krav på att staterna skall ge relativt
detaljerad information om detta ansvar:
»När det gäller barn som åtskilts från sina föräldrar bör staterna lämna uppgifter om:
(a) antal barn som inte står under föräldrarnas
omvårdnad uppdelat efter orsak (dvs. på
grund av väpnad konﬂikt, fattigdom, att de har
övergivits efter att familjen diskriminerats
etc.)
(b) antal barn som åtskilts från sina föräldrar efter
domstolsbeslut (bl.a. på grund av häktning,
fängelsestraff, exil eller förvisning)

(c) antal institutioner för dessa barn, uppdelat
utifrån region, antal tillgängliga platser, personalens antal i förhållande till antalet barn,
antal familjehem
(d) antal barn och hur stor procentandel som
åtskilts från sina föräldrar och som bor på
institution eller i familjehem, liksom placeringens varaktighet och hur ofta tillsyn sker
(e) antal barn och hur stor procentandel som återförenas med sina föräldrar efter en placering
(f) antal barn i nationella (formella och informella) och internationella adoptionsprogram uppdelat utifrån ålder och med information om de
berörda barnens respektive hemland och
adoptionsland.«

Omvårdnad på institution
I artikel 20 antyds, men sägs inte rakt ut, att placering i »lämpliga institutioner för omvårdnad om
barn« är sista utvägen, näst bäst efter placering i en
annan familj. Avgränsningen »om nödvändigt«
används, vilket återspeglar att omvårdnad på institution ibland kan vara den bästa placeringen för
några barn, t.ex. om barnet vid ﬂera tillfällen varit
placerat i familjehem som inte fungerat, om många
syskon vill fortsätta bo tillsammans eller om äldre
barn vill leva ett mer självständigt liv. Kommittén
kräver att staterna garanterar att placering på institution är den åtgärd som används i sista hand.
Placering på institution är särskilt olämplig för
små barn. I kommitténs allmänna kommentar
»Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling«, betonas hur en sådan placering särskilt kan skada barn som är under tre år gamla, och
staterna uppmuntras att
»… investera i och stödja former för alternativ
omvårdnad som kan garantera en säker, oavbruten
och kärleksfull omvårdnad, där det är möjligt för
små barn att skapa långsiktiga relationer som
baseras på ömsesidigt förtroende och respekt, t.ex.
i familjehem, vid adoption och genom att stödja
medlemmar i den utvidgade familjen.«
(crc/c/gc/7, punkt 36.)

I sin allmänna diskussion »Barn som står utan föräldrarnas omvårdnad« riktade kommittén uppmärksamheten mot
»… ﬂera grupper av barn som behöver särskilt
stöd, såsom barn med funktionshinder, barn som
lever i missbruksmiljö, gatubarn, asylsökande barn
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och barn som är smittade eller lider av hiv/aids.
Dessa barn är ofta placerade på stora institutioner
på grund av social eller medicinsk status utan att
situationen i varje enskilt fall har bedömts.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtionde sessionen, september 2005, crc/c/153, punkt
670.)

Samtidigt som kommittén har accepterat att
omvårdnad på institution ibland kan vara nödvändig, betonade den i sin tredje allmänna kommentar, »Hiv/aids och barnets rättigheter«, att
»… det måste sättas gränser för hur lång tid barn
skall tillbringa på dessa institutioner, och program
måste utvecklas för att stödja barn som bor där
och är smittade eller lider av hiv/aids, så att deras
återanpassning i samhället lyckas.«
(crc/gc/2003/3, punkt 35.)

Kopplingen mellan våld och vistelse på institution
ledde till att kommittén rekommenderade följande
i den allmänna diskussionen »Statens våld mot
barn«:
»Kommittén rekommenderar att följande punkter
beaktas när det gäller barn som är placerade på
institution:
(a) Små institutioner där barn tas omhand i hemliknande miljö ger ofta dokumenterat bättre
omvårdnad om barn.
(b) Mindre institutioner eller omvårdnad och bistånd till familjen i hemmiljön kan vara mindre kostsamt och att föredra när det gäller barns
möjlighet att åtnjuta mänskliga rättigheter
jämfört med placering på stora, ibland opersonliga institutioner.
(c) Ett mindre antal anställda med bättre utbildning kan ge barnen bättre omvårdnad än ett
stort antal dåligt utbildade eller oerfarna
anställda.
(d) Insatser bör göras för att säkerställa att barnen
har kontakt med sina familjer (när så är lämpligt) och att de inte blir isolerade när de vistas på
institution (t.ex. genom att utbildning, rekreation eller sjukvård ges utanför institutionen).
… Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna, när de anställer personal för att ta hand
om barn på alla typer av institutioner, gör sitt
yttersta för att säkerställa att tillbörlig vikt läggs
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vid att garantera personalens förmåga att på ett
effektivt sätt använda disciplinära metoder som
inte bygger på våld. Institutionerna bör anta
handlingsplaner och riktlinjer mot mobbning och
våld och utbilda personalen i hur dessa skall
genomföras.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport
från den tjugofemte sessionen, september/oktober
2000, crc/c/100, punkt 688.17, 688.20–22 och
688.24–25.)

Denna oro återspeglas i FN:s studie om våld mot
barn, som rekommenderar att det på grund av den
höga risken för våld tas fram alternativ till institutionsvård för barn:
»Så många som 8 miljoner av världens barn bor
på institution. Relativt få gör det på grund av att
de saknar föräldrar, utan de ﬂesta får omvårdnad
där på grund av funktionshinder, upplösning av
familjen, våld i hemmet och sociala och ekonomiska förhållanden, däribland fattigdom.«
»Det våld som institutionspersonal utsätter
barn för i ’uppfostringssyfte’ kan bestå i att slå ett
barn med handen eller med käppar och slangar,
att dunka ett barns huvud mot väggen, att begränsa rörelsefriheten genom att placera barnet i en
tygsäck, binda fast det i möblerna, låsa in det i ett
kylrum ﬂera dagar i sträck eller att låta det ligga i
sin egen avföring.«
»På institutioner för barn kan funktionshindrade barn utsättas för våld under sken av behandling. I några fall har barn som inte är mer än nio år
gamla genomgått elchockbehandling utan muskelavslappnande medel eller bedövning/anestesi.
Elchocker kan också användas som ’avskräckande
behandling’ för att kontrollera barnens beteende.
Även läkemedel kan användas i detta syfte. De kan
göra att barnet blir mer ’medgörligt’ och därmed
har svårare att försvara sig mot våld.«
»Vanvård förekommer också på många institutioner där förhållandena är så dåliga att barnens
liv och hälsa riskeras. På många inrättningar för
barn med funktionshinder saknas tillgång till
utbildning, rekreation, rehabilitering eller andra
handlingsplaner. Funktionshindrade barn får ofta
ligga i sängen under långa perioder utan mänsklig
kontakt eller stimulans. Det kan leda till allvarliga
fysiska och psykiska skador.«
»Barn som bor på institution riskerar att utsättas för våld från andra barn. Det gäller särskilt när
de allmänna förhållandena är dåliga, personalens
övervakning är otillräcklig, och äldre, aggressivare
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barn inte skiljs från dem som är yngre och mer
utsatta. Personalen kan ibland tillåta eller uppmuntra övergrepp som barnen själva utsätter
varandra för.« (Rapport från den oberoende
experten för Förenta nationernas studie om våld
mot barn, A/61/299, punkt 55–59.)

Om barn placeras på institution måste staten vidta
åtgärder för att säkerställa att det ﬁnns väl utbildad
personal, att barnens behov tillfredsställs, att deras
livskvalitet är bra och att de skyddas mot övergrepp.
För alla institutioner där barn bor är det särskilt viktigt att principerna i artikel 12 genomförs.
Det är inte så lätt att i det mer formella livet på
institution kunna efterlikna familjemedlemmars
naturliga sätt att tala med och lyssna på varandra,
särskilt inte hur föräldrar lyssnar på sina barn.
Medvetet arbete måste till för att säkerställa att
personalen hör och tar vederbörlig hänsyn till
barnens åsikter och respekterar deras mänskliga
rättigheter.
Ett barn som har tillbringat sin barndom på
institution kan tyvärr som en följd av detta uppfatta att det är svårt, eller ibland omöjligt, att leva ett
självständigt liv i den vanliga världen. Kommittén
har noterat det och uppmuntrat åtgärder som hjälper barn att på nytt komma in i det sociala livet. Det
kan vara utbildning i privatekonomi, matlagning
och andra aspekter på att leva självständigt, eller att
uppmuntra kontakt med familjen. Även olika former av praktiskt bistånd uppmuntras, såsom att
under en period få hyran betald.
Andra bestämmelser i barnkonventionen, t.ex.
artikel 2 (skydd mot diskriminering), artikel 13
(yttrandefrihet), artikel 16 (rätt till privatliv) och
artikel 19 (skydd mot våld), skall garantera att
institutioner inte använder metoder som är till
men för barnets normala utveckling och socialisering. Det kan handla om att kräva att barnen bär
uniform, att avslöja ett barns personliga historia för
skolan eller andra barn på institutionen eller att
kontrollera eller bestraffa barnet på olämpligt sätt
(t.ex. aga, frihetsbegränsningar, ge lugnande medel
eller hindra barnet från att äta, sova eller ta kontakt
med sin familj).

Frihetsberövande
Artikel 37 tar upp rättigheter för barn som har
berövats friheten, vilket innefattar »gripande,
anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande«. I Förenta nationernas
regler för skydd av frihetsberövade ungdomar för-

tydligas deﬁnitionen ytterligare: »Ett frihetsberövande innebär en åtgärd som beslutats av en rättslig, administrativ eller annan offentlig myndighet
och som utgör någon form av kvarhållande eller
fängslande eller placering av en person i en annan
offentlig eller privat skydds- eller förmyndarmiljö
som personen inte får lämna av egen vilja.« När
barn har berövats friheten på en institution skall
bestämmelserna i artikel 37 och i Förenta nationernas regler för skydd av frihetsberövade ungdomar
(godkända av kommittén) gälla, även om institutionen inte är en del av det straffrättsliga systemet.
Kommittén har också uttryckt oro inför ett antal
länder som inte har skilt barn som behöver vård
från unga lagöverträdare.

Barn med funktionshinder
Funktionshindrade barn riskerar att överges av
sina föräldrar, antingen vid födseln eller när de är
äldre, ofta därför att föräldrarna inte har tillräckligt stöd eller är rädda att de inte skall klara av
situationen. Ibland ger sedvänjor och kultur uttryck för fördomar eller ﬁentlighet mot människor
med funktionshinder, vilket kan påverka föräldrar
till att avsäga sig ansvaret för ett funktionshindrat
barn. Socialtjänstemän stöter ibland på familjehem där det ﬁnns en motvilja mot att acceptera
funktionshindrade barn, och små institutioner
med en hemliknande miljö kanske inte har personal eller inrättningar så att de kan ta emot dem.
Resultatet kan bli att dessa barn får växa upp inom
stora institutioner eller sådana där de utsätts för
vanvård (se artikel 23).
I Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning hävdas rätten till familjeliv, vilket täcker inte bara barn med funktionsnedsättning
utan också barn vars föräldrar har en funktionsnedsättning. Konventionen klargör att funktionsnedsättningen inte i något av dessa fall är tillräckligt
skäl för att ﬂytta ett barn, och att de barn som står
under samhällets omvårdnad skall placeras på institution endast som en sista utväg:
»(3) Konventionsstaterna skall säkerställa att barn
med funktionsnedsättning har lika rättigheter när
det gäller familjeliv. I syfte att förverkliga dessa
rättigheter och för att förhindra att barn med
funktionsnedsättning hålls undangömda, vanvårdas eller skiljs från övriga familjen, skall konventionsstaterna åta sig att tidigt ge omfattande
information, tjänster och stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.
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(4) Konventionsstaterna skall säkerställa att ett
barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja
utom i de fall då behöriga myndigheter, som är
underställda rättslig överprövning, i enlighet med
tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, ﬁnner
att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets
bästa. Inte i något enskilt fall skall ett barn skiljas
från sina föräldrar på grund av funktionsnedsättning, vare sig hos barnet eller hos en av eller båda
föräldrarna.
(5) Konventionsstaterna skall, när den närmaste familjen inte kan ta hand om ett barn med
funktionsnedsättning, göra allt de kan för att ge
alternativ omvårdnad inom den utvidgade familjen och, om detta inte är möjligt, inom gemenskapen i familjemiljö.« (Artikel 23.)

Regel 9(1) i de kompletterande standardreglerna
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet säger:
»Människor med funktionsnedsättning bör ha
möjlighet att leva med sina familjer. Staterna bör
uppmuntra att det i familjerådgivningen ingår
ändamålsenlig upplysning och rådgivning om
funktionsnedsättning och dess effekt på familjelivet. För familjer som har en medlem med funktionsnedsättning bör det ﬁnnas möjlighet till avlösarservice. Staterna bör undanröja alla onödiga
hinder för den som vill adoptera ett barn eller en
vuxen med funktionsnedsättning …«

Barn som bor och/eller arbetar på gatan
Fenomenet »gatubarn« (se artikel 2 för en diskussion av termen) tas inte uttryckligen upp i barnkonventionen, men antalet barn som bor eller
arbetar på gatorna i städerna i nästan alla världens
länder är stort och ökar ständigt. Det är en källa till
allvarlig oro för FN:s barnrättskommitté som har
börjat behandla ämnet i en särskild del av de sammanfattande slutsatserna. Kommittén tar nu upp
problemet med nästan alla fattiga länder, men den
har noterat att det även i städer i rika länder ﬁnns
grupper av hemlösa barn eller barn som rymt hemifrån.
I motsats till den allmänna uppfattningen faller
inte barn som bor på gatan automatiskt in under
artikel 20, eftersom de inte nödvändigtvis har »berövats sin familjemiljö«. Under vissa omständigheter har bristen på pengar fått barn att söka sig ut på
gatan, och de kan då fortfarande ha en nära relation
med sin familj. Ibland orsakar samhället eller frivil-
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ligorganisationer skada därför att de antar att alla
barn som driver omkring på gatorna skall ﬂyttas till
ett permanent alternativt hem. Å andra sidan är
familjeåterförening inte alltid den bästa lösningen,
t.ex. om barnet har utsatts för övergrepp eller stötts
bort av familjen. Som kommittén framhåller är det
viktigt att lyssna på barnets historia och synpunkter och agera utifrån den informationen.
I dag intar de ﬂesta projekt som erbjuder bistånd
till »gatubarn« ett noga övervägt och försiktigt
förhållningssätt där man ser till såväl barnens behov att upprätthålla relationen till sina familjer och
den närmaste gemenskapen, som barnens egen
känsla av oberoende och självtillit. Sådana projekt
förordar och stödjer barnkonventionens principer
som hävdar barns självständighet som individer,
deras mänskliga rättigheter men också stöd för
barnets familj. Projekten är ofta baserade nära den
plats där barnet ﬁnns. De ger praktiskt bistånd,
stödjer barnets förmåga att styra hur snabbt förändringen sker och uppmuntrar rehabilitering tillsammans med familjen eller gemenskapen. Kommittén rekommenderar att staterna vidtar åtgärder
med samma inriktning.
För staterna handlar det om en dubbel utmaning: att minska antalet barn på gatorna genom att
erbjuda dem bättre alternativ, men också att skydda dem medan de faktiskt bor och arbetar på gatan.
Barnen står inför enorma svårigheter. De nekas
ofta samhällets tjänster, såsom sjukvård eller sociala förmåner, därför att de saknar identitetshandlingar eller bostad. De blir ofta förföljda eller diskriminerade av andra medborgare, och tjänstemän
som upprätthåller lag och ordning utsätter dem
ibland för direkt våld. De är i riskzonen för sexuellt
utnyttjande och drogmissbruk, och de kan dras
med i gäng eller kriminella organisationer. Kommittén har alltid uttryckt djup oro när den har sett
att någon stat är inblandad i grymma åtgärder som
polisräder eller frihetsberövande för tiggeri och
uppmanar staterna att använda socialtjänsten snarare än rättssystemet för att ta ansvar för dessa
barn. Kommitténs fjärde allmänna kommentar om
»Ungdomars hälsa och utveckling« riktar uppmärksamheten mot de särskilda behoven hos hemlösa barn som är
»… särskilt utsatta för våld, övergrepp och sexuellt utnyttjande, självdestruktivt beteende, drogmissbruk och psykisk sjukdom. I detta avseende
krävs det att staterna (a) utarbetar riktlinjer och
stiftar och upprätthåller lagar som skyddar sådana
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ungdomar mot våld från t.ex. tjänstemän som
upprätthåller lag och ordning; (b) utvecklar strategier för att ge tillgång till lämplig utbildning
och sjukvård, och möjligheter att utveckla förmågan till egen försörjning.« (crc/gc/2003/4,
punkt 36.)

Ensamkommande asylsökande
och migrerande barn
Av kommitténs sjätte kommentar, »Behandling av
ensamkommande och separerade barn utanför
deras ursprungsland«, framgår att det måste ﬁnnas
alternativ omvårdnad för dessa barn och att omvårdnaden och bostadsförhållandena måste följa
följande principer:
»— Barn skall i princip inte berövas friheten.
— För att säkerställa en kontinuerlig omvårdnad och
med hänsyn till barnets bästa skall förändrade
bostadsförhållanden för ensamkommande och
separerade barn komma ifråga endast när en sådan
förändring är för barnets bästa.
— I enlighet med principen om att hålla ihop familjer skall syskon inte skiljas åt.
— Ett barn som kommer tillsammans med sina vuxna släktingar eller vars släktingar redan bor i det
land där barnet söker asyl skall tillåtas att bo tillsammans med dem såvida detta inte strider mot
barnets bästa. Mot bakgrund av att barnet är särskilt utsatt skall regelbunden tillsyn göras av socialtjänsten.
— Oberoende av vilken form av omvårdnadsarrangemang som vidtagits för ensamkommande eller
separerade barn, bör regelbunden tillsyn och
utvärdering göras av kompetenta personer för att
säkerställa barnets fysiska och psykosociala hälsa,
skydd mot våld eller utnyttjande i hemmet och
möjlighet till utbildning och praktik.
— Staterna och andra organisationer måste vidta
åtgärder för att säkerställa rättigheterna för
ensamkommande och separerade barn som bor i
hem där det saknas vuxna.
— I omfattande nödsituationer måste ensamkommande barn få tillfällig omvårdnad under kortast
lämpliga tid. Denna tillfälliga omvårdnad skall
tillgodose deras säkerhet och fysiska och känslomässiga omvårdnad i en miljö som främjar deras
allmänna utveckling.
— Barn måste få information om de omvårdnadsarrangemang som ordnas för dem, och hänsyn måste tas till deras åsikter.« (crc/gc/2005/6, punkt
40.)

När lösningar övervägs måste
vederbörlig hänsyn tas till
»önskvärdheten av kontinuitet
i ett barns uppfostran och till
barnets etniska, religiösa, kulturella
och språkliga bakgrund«
Denna bestämmelse har samband med artikel 7
(rätten att få vetskap om sina föräldrar och omvårdas av dem), artikel 8 (rätten att behålla sin identitet) och artikel 30 (rätten för minoritets- och urbefolkningsbarn att ha sitt eget kulturliv, utöva sin
religion och använda sitt språk). Tyvärr uppvisar
ett antal länder en historia som innebär kränkning
av denna rättighet genom att barn har tvångsförﬂyttats från sina minoritetsgrupper eller sin urbefolkning och placerats hos välbärgade barnlösa föräldrar. Även om avsikten är god är ett sådant handlande bevis på grov diskriminering, och det har skadat många barn och vuxna.
Kommittén tog upp dessa frågor i den allmänna
diskussionen »Barn som inte omvårdas av sina föräldrar«:
»Barn mår bättre i sin egen miljö, vilket bör beaktas när de placeras för omvårdnad utanför hemmet. Den grundläggande förutsättningen är att
barn bör vistas i den gemenskap som är deras
egen. T.ex. har ofta urbefolkningar ett familjesystem som bygger på mycket nära relationer, och
samhällets system för att skydda barn bör ta hänsyn till såväl urbefolkningens kultur och värderingar som barnets rätt till sin ursprungliga identitet …« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den
fyrtionde sessionen, september 2005, crc/c/153,
punkt 673.)

Kontinuitet i uppfostran innebär, när så är möjligt,
kontinuerlig kontakt med föräldrar, familj och den
vidare krets som barnet tillhör, en kontakt som går
att uppnå också vid adoption (se diskussion under
artikel 21). Kontinuitet i uppfostran innebär också
att ﬁnna ett familje- eller adoptivhem som har samma kulturella bakgrund eller att säkerställa att alla
eller några anställda på en institution kommer från
samma kultur, och helst att institutionen i sig ﬁnns
i en lämplig omgivning. Att barnets »språkliga
bakgrund« särskilt nämns är också mycket viktigt,
eftersom det är lättast att lära sig tala andra språk
ﬂytande under barndomen.
När det gäller religion och kultur måste här varnas för två saker. För det första kanske det inte är
för barnets bästa enligt artikel 3(1) att kontinuitet
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Barn som inte omvårdas av sina föräldrar
Utdrag ur rapporten från kommitténs allmänna diskussion den 16 september 2005.
»Kommittén är orolig för att barn systematiskt placeras på institution. Kommittén bekräftar att det
har funnits en allmän överenskommelse att familjemiljön ger de bästa förutsättningarna för en harmonisk utveckling för barnet, men mellan den ursprungliga familjen och placering på institution måste
det ﬁnnas andra alternativ. De kan innefatta traditionell placering i familjen eller den utvidgade familjen, öppna center, dag- eller nattplacering, akut placering, tillfällig vistelse etc. Många sådana valmöjligheter ﬁnns redan. Kommittén hänvisar till ﬂera länder där de kulturella värderingarna gör att man
troget håller fast vid solidariteten inom familjen eller den närmaste gemenskapen, och den uppmuntrar konventionsstaterna att undersöka dessa inspirerande exempel med förhoppning om att kunna
erbjuda barn individuella omvårdnadslösningar.
I de sammanhang då barn har åtskilts från sina föräldrar framhåller kommittén vikten av individualisering. Varje barn är unikt, och separationen från föräldrarna och placeringen i alternativ
omvårdnad utanför hemmet bör alltid bedömas från fall till fall. Det ﬁnns inte en lösning som passar i
alla situationer. Individuella lösningar innebär att de är anpassade och grundas på de verkliga omständigheterna för barnet, bl.a. barnets personliga och sociala situation och familjesituationen. Det möjliggör bättre bedömning av barnets långsiktiga utveckling, och att principen om barnets bästa respekteras, t.ex. genom att man ser till barnets faktiska behov och hur en nära relation med den biologiska
familjen kan upprätthållas.
Det ﬁnns dock hinder på den idealiska vägen mot individuella lösningar. Det kan vara tidsbrist,
t.ex. för att bedöma den faktiska situationen, brist på personal, familjeplaceringar, tillfälliga och akuta
åtgärder och mottagningshem … Men kommittén noterar med oro att ett viktigt hinder ofta är våra
tankemönster, bl.a. bristande kreativitet eller vilja att förändra gamla vanor, och luckor i utbildning
eller kunskap om tillgängliga resurser.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtionde sessionen,
september 2005, crc/c.153, punkt 665 och 667–668.)

i religion eller kultur bibehålls, t.ex. om barnet har
ﬂyttats från sina föräldrar på grund av skadliga
religiösa eller kulturella sedvänjor, eller om barnet
har rymt hemifrån på grund av konﬂikt med föräldrarnas övertygelse eller sedvänjor. För det
andra bör barnets egen rätt att bestämma religion
och rätten till yttrande- och föreningsfrihet enligt
artikel 12–15 respekteras, när väl den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga har nått tillräcklig nivå.
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Kontinuitet i uppfostran innebär också att staten skall vidta alla åtgärder för att undvika ﬂera olika placeringar för barn som står under samhällets
omvårdnad. När barn har upplevt traumat att förlora sin familj, kan de få beteendestörningar som
gör att de ﬂyttas från ett familjehem till nästa, eller
att de får vistas på alltmer begränsande institutioner, vilket i sin tur kan leda till ytterligare beteendeproblem. En sådan splittring i barnens liv måste
undvikas.

Artikel 20

Artikel 20 i Sverige
Artikel 20 behandlar situationen för barn som
skiljs från sin familjemiljö, i första hand från sina
föräldrar, antingen på grund av att föräldrarna av
någon anledning, t.ex. frihetsberövande eller utvisning, skiljs från barnet eller där barnet för sitt eget
bästa skiljs från föräldrarna. Staten har när detta
inträffar skyldighet att sörja för barnet, såväl praktiskt som ekonomiskt. Att texten i artikeln anger
»familjen« och inte »föräldrarna« har en särskild
betydelse. Artikel 5 och 9 är i detta sammanhang av
särskild relevans i förhållande till artikel 20. Artikel
5 uttalar att inte bara föräldrar utan också den
utvidgade familjen har (eller åtminstone kan ha)
ansvar, rättigheter och skyldigheter i förhållande
till barnet. Av artikel 9 framgår att det kan vara
nödvändigt för barnets bästa att det skiljs från sina
föräldrar, men att staten i sådana fall först skall söka
en placering i barnets utvidgade familj, såsom anges i artikel 5, innan andra alternativ söks (sou
1997:116, s. 381 f).
I de tredje sammanfattande slutsatserna beträffande
Sverige uttryckte FN:s barnrättskommitté oro över
att ett ökande antal barn hade placerats på institution i stället för i familjehem och att av antalet barn
som placerats på institution var andelen barn med
utländsk bakgrund högre än andelen svenskfödda
barn. Kommittén rekommenderade förebyggande
åtgärder speciellt riktade mot familjer med
utländsk bakgrund så att stödåtgärder kan sättas in
innan omständigheterna i familjen gör ett omhändertagande av barnet oundvikligt.

Utveckling av arbetet med barn i socialtjänsten
Barn som är i behov av socialtjänstens insatser ska
ha samma livschanser som andra barn. Det är visionen i Barns behov i centrum (bbic). BBIC är ett
system för handläggning och dokumentation i
utredning, planering och uppföljning och syftar till
att stärka barnets ställning i den sociala barnavården. Andra grundläggande principer inom BBIC är
att barn och unga skall stå i centrum, samarbete
med barnen och deras familjer och samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av
insatser. Socialstyrelsen ﬁck i mitten av 1990-talet
i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla den
svenska familjehemsvården. Anledningen var att
kartläggningar visade på allvarliga brister som
framför allt handlade om att barnen sällan kom till
tals med sina socialsekreterare under en placering
och att det ofta saknades vårdplaner och behand-

lingsplaner för de placerade barnen. För att hitta
bättre arbetsmetoder beslutade sig Socialstyrelsen
för att pröva en del av det material som användes i
det i Storbritannien utvecklade systemet »Looking
After Children System« (lacs), och att tillsammans med sju kommuner/stadsdelar utveckla och
anpassa systemet till svensk lag och praxis (Grundbok Barns behov i centrum, BBIC, Socialstyrelsen,
2006).
Under våren 2006 startade BBIC-utbildningar
runt om i landet. En förutsättning för att kunna
arbeta enligt BBIC är att man genomgått grundutbildning. Den grundläggande BBIC-utbildningen
skall tillhandahållas av lokala utbildare i kommunerna. De lokala utbildarna skall ansvara för introduktion och dagligt stöd till handläggarna i BBIC.
Socialstyrelsen har givit ut ett antal publikationer som rör barn som kommer i kontakt med socialtjänsten. Bland annat har man under 2004 givit
ut kunskapsöversikten Samtal med barn i socialtjänsten och under 2006 handboken Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp planerade insatser, samt den ovan nämnda kunskapsöversikten
Grundbok Barns behov i centrum (BBIC).

Barn som placeras för
vård utanför det egna hemmet
Av svensk rätt följer att när ett barn placeras utanför det egna hemmet skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller
annan närstående, och att barnets bästa alltid skall
beaktas i dessa överväganden. Kommunen är skyldig att erbjuda vård antingen i familjehem eller i
hem för vård eller boende för de barn eller unga
som behöver detta.
Familjehem motsvarar det som förr benämndes
fosterhem. Hem för vård eller boende (HVB) är institutioner för barn och ungdomar. HVB kan ha
offentlig huvudman (stat, kommun eller landsting)
eller drivas av privata aktörer, exempelvis aktiebolag eller stiftelser. Familjehems- eller institutionsvården för barn och ungdomar kan sammanfattas
under begreppet social dygnsvård (se vidare Social
rapport 2006, Socialstyrelsen, s. 270).
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar ett nära samarbete med anhöriga och hemmiljön. I de fall då vårdnadshavaren och den unge,
när han eller hon har fyllt 15 år, inte samtycker till
de insatser som är nödvändiga har samhället ändå
en skyldighet att ge barn och unga skydd eller vård
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om så behövs. Denna situation regleras i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU. Vård enligt LVU kommer i fråga om
det på grund av »fysisk eller psykisk misshandel,
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller
något annat förhållande i hemmet ﬁnns påtaglig
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas«
(de s.k. miljöfallen), eller om »den unge utsätter
sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas
genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende« (de s.k. beteendefallen). En
ytterligare situation då vård enligt LVU kan komma i fråga är om den som har dömts till sluten ungdomsvård vid verkställighetens slut bedöms vara i
uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa
risk för att hans eller hennes hälsa eller utveckling
skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller
annat socialt nedbrytande beteende. LVU reglerar
tvångsvård av barn och förutsätter därmed inte
samtycke från de berörda individerna.
Justitieombudsmannen, JO, har i ett ﬂertal fall
yttrat sig i fråga om socialnämnders beslut utifrån
LVU-lagstiftningen.
Som exempel på ett beslut i ett så kallat beteendefall kan nämnas JO:s beslut från oktober 2005
(diarienummer 4535-2004) i ett ärende som rörde
frågan huruvida familjenämnden i Sjöbo kommun
hade vidtagit tillräckliga åtgärder beträffande en
16-årig ﬂicka med allvarliga missbruksproblem. I
slutet av sommaren 2004 hade familjeförvaltningen inlett en barnavårdsutredning angående ﬂickan.
Under hösten vårdades ﬂickan på sjukhus och det
framgick då att hon var inne i ett aktivt blandmissbruk. Under den tid hon var intagen på sjukhuset
uttryckte sjukhuspersonalen tveksamhet till den
eftervård som familjeförvaltningen planerade –
placering i familjehem – och framförde att det eventuellt fordrades mer kraftfulla insatser, t.ex.
behandlingshem. Familjeförvaltningen placerade
trots detta ﬂickan i familjehem, från vilket hon
rymde efter kort tid och vägrade återvända till. I
november 2004 kom en ny frivillig placering på ett
utredningshem till stånd, men ﬂickan avvek en kort
tid senare även därifrån. I januari 2005 tvångsomhändertogs hon med stöd av LVU. JO fann i sin
bedömning bl.a. följande. När det gäller barn och
ungdomar som ägnar sig åt ett avancerat missbruk
måste socialtjänsten se till att den unge snabbt får
behövlig vård. Socialtjänsten måste ha en klar strategi för sitt utredningsarbete så att det så snart som
möjligt står klart vilken vård som bör förordas i det
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aktuella fallet. Det torde inte sällan vara nödvändigt att ingripa med tvång i syfte att säkerställa vårdens genomförande; ett eventuellt samtycke från
den enskilde utgör inte alltid en garanti för detta. I
samband med ﬂickans sjukhusvistelse stod det klart
för familjeförvaltningen att hennes missbruksproblematik var mer omfattande än man dittills hade
känt till. De nya uppgifterna påkallade ett snabbt
och kraftfullt ingripande från nämndens sida för att
säkerställa att hon inte gavs tillfälle att fortsätta
med sitt mycket allvarliga missbruk. Det krävdes
noggranna överväganden från familjeförvaltningens sida angående i vad mån ett samtycke från ﬂickan kunde anses som tillräckligt för att säkerställa
vårdens genomförande. Förvaltningen valde att
placera ﬂickan i ett familjehem. Det kan enligt JO:s
mening ifrågasättas om detta var en tillräckligt
ingripande åtgärd. Flickan rymde från familjehemmet och det borde i vart fall vid den tidpunkten ha
stått klart att familjehemsinsatsen inte var tillräcklig för att tillgodose hennes vårdbehov och att hennes samtycke till insatsen inte säkerställde att vården skulle komma till stånd. I detta skede måste det
ha förelegat mycket starka skäl för att överväga ett
ingripande med stöd av LVU. Det allmänna intrycket av vad som har kommit fram om familjeförvaltningens handläggning under hösten 2004 är att
den har varit alltför passiv bl.a. i det avseendet att
man i hög grad har låtit ﬂickans inställning styra
valet av behandlingsinsats. Omständigheterna var
sådana att tjänstemännen, oavsett sin egen inställning i saken, borde ha hänskjutit frågan om ett
eventuellt tvångsomhändertagande till familjenämnden eller nämndens ordförande för en bedömning långt tidigare än vad som nu var fallet.
Ett beslut i ett s.k. miljöfall är JO:s beslut från
oktober 2002 med diarienummer 4472-2000. Frågan rörde bl.a. om en socialnämnds beslut om omedelbart omhändertagande av ett barn kan grundas
på förhållandena hos en förälder som inte är vårdnadshavare utan umgängesförälder. JO konstaterar
i beslutet att med uttrycket »i hemmet« i 2 § LVU
avses både föräldrahemmet och annat hem där barnet stadigvarande vistas. Begreppet »i hemmet«
har också en abstrakt betydelse. Det kan sålunda
avse inte bara bostaden utan alla de situationer då
den unge direkt eller indirekt står under vårdnadshavarens eller annan fostrares inﬂytande. Vid ifrågavarande tidpunkt hade pappan ensam vårdnad
om den 4-årige pojken, men denne vistades hos sin
mamma. Var pojken och mamman rent faktiskt
befann sig var oklart, även om vissa uppgifter tyd-
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de på att de vistades hos mammans pojkvän på Gotland. Med hänsyn till vad som anförts om innebörden av uttrycket »i hemmet« har det inte förelegat något hinder mot att omhänderta pojken på
grund av förhållandena hos mamman/mammans
pojkvän. För en mer utförlig beskrivning av fallet i
sin helhet, se vidare referatet på JO:s hemsida,
www.jo.se.

Barn i särskilda ungdomshem
På särskilda ungdomshem, s.k. § 12-hem, vårdas
barn som omhändertagits med stöd av LVU på
grund av eget beteende (se ovan) när den unge
behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. Dessutom kan unga i vissa fall vårdas på särskilda ungdomshem med stöd av socialtjänstlagen, liksom
unga som har dömts till vård enligt lag (1998:603)
om verkställighet av sluten ungdomsvård (lsu).
I LVU ﬁnns bestämmelser om särskilda befogenheter som kan tillämpas när det gäller unga som
vårdas i särskilda ungdomshem. De särskilda befogenheterna rör exempelvis under vilka förutsättningar den unge får förvägras telefonsamtal och
besök, vårdas vid enhet som hålls låst eller som på
annat sätt är inrättad för särskilt noggrann tillsyn
och hållas avskild från andra intagna.
Statens institutionsstyrelse (SiS) är central förvaltningsmyndighet för de särskilda ungdomshemmen. SiS kan genom avtal uppdra åt ett landsting
eller en kommun att inrätta och driva ett särskilt
ungdomshem.

Överﬂyttning av vårdnad om barn
Av sjätte kapitlet i föräldrabalken framgår att om
ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett
annat hem än föräldrahemmet och det uppenbart
är bäst för barnet att det förhållandet består, kan
vårdnaden ﬂyttas över till den eller dem som har
tagit emot barnet. Frågor om överﬂyttning av vårdnad prövas av domstol på talan av socialnämnden.
Undersökningar som har gjorts av Socialstyrelsen visar dock att socialnämnderna tvekat inför
möjligheten att ﬂytta över vårdnaden. Sedan år
2003 anges därför i såväl socialtjänstlagen som
LVU att när den unge har varit placerad i samma

familjehem under tre år från det att placeringen
verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga
om det ﬁnns skäl att ansöka om överﬂyttning av
vårdnaden enligt föräldrabalken. (Se vidare prop.
2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer.)

Undersökningar av barn som varit
placerade i familjehem eller på institutioner
Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen har
följt upp 718 barn som under 1991 placerades i
familjehems- eller institutionsvård. Barnen var vid
placeringen mellan 13 och 16 år gamla. Då de var 25
år gamla gjordes en uppföljning av deras situation
utifrån olika perspektiv. Preliminära resultat av
uppföljningen presenterades i Socialstyrelsens rapport Social rapport 2006. Undersökningen tyder på
att »utvecklingen för de barn som placeras i social
dygnsvård under tonåren är … bekymmersam, särskilt för de pojkar och ﬂickor som placerats på
grund av beteendeproblem. Även om resultaten
kommer från en uppföljningsstudie – inte en utvärdering – är utfallen av familjehems- och institutionsvård av tonåringar med beteendeproblem så
dystra att de aktualiserar en grundläggande fråga: i
vilken utsträckning har vården (på gruppnivå) en
gynnsam, neutral eller en skadlig påverkan på
barnens utveckling?« (Social rapport 2006, s. 280 ff).
I samma rapport konstateras att år 2004 var
drygt 20 000 barn eller ungdomar i åldrarna 0–20
år någon gång placerade i familjehems- eller institutionsvård. Nästan två tredjedelar var tonåringar
(Social rapport 2006, s. 270). Det konstateras också
att den sociala dygnsvården av tonåringar är problematisk. »Mycket lite av den institutionsvård som
ﬁnns i Sverige har utvärderats. Vi vet inte om
behandlingen har positiva, skadliga eller inga
effekter alls« (Social rapport 2006, s. 280).
Beträffande yngre barn som varit placerade i
social dygnsvård har Epidemiologiskt centrum
gjort en s.k. registerstudie. Studien visar att barn
som placeras i social dygnsvård före tonåren har
höga överrisker för diverse negativa resultat –
såsom självmord, allvarlig psykisk sjuklighet och
låg utbildning – i tonåren eller i ung vuxen ålder
(Social rapport 2006, s. 270 och 282).
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Checklista för artikel 20
n Har alla institutioner där barn omvårdas tillräckligt stor personal med lämplig kompetens?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 20 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 3(2)
och (3)
artikel 7
artikel 8
artikel 9
artikel 16
artikel 18
artikel 21
artikel 22
artikel 25
artikel 30
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statens skyldighet att tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad
rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
rätt att behålla sin identitet
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
föräldrarnas gemensamma ansvar
adoption
asylsökande barn
regelbunden översyn av behandling vid placering utanför familjen under samhällets ansvar
rättigheter för minoriteter och urbefolkningar

Artikel 21

Adoption
TEXTEN I ARTIKEL 21

Konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption skall säkerställa att barnets bästa främst beaktas och skall:
(a) säkerställa att adoption av ett barn godkänns endast av behöriga
myndigheter, som i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all relevant och tillförlitlig information
beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn till barnets ställning i
förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare och att, om så
krävs, de personer som berörs har givit sitt fulla samtycke till adoptionen på grund av sådan rådgivning som kan behövas;
(b) erkänna att internationell adoption kan övervägas som en alternativ
form av omvårdnad om barnet, om barnet inte kan placeras i en fosterfamilj eller adoptivfamilj eller inte kan tas om hand på lämpligt sätt i
sitt hemland;
(c) säkerställa att det barn som berörs av internationell adoption åtnjuter garantier och normer som motsvarar dem som gäller vid nationell
adoption;
(d) vidta alla lämpliga åtgärder för att vid internationell adoption säkerställa att placeringen inte leder till otillbörlig ekonomisk vinst för de
personer som medverkar i denna;
(e) främja, där så är lämpligt, målen i denna artikel genom att ingå bilaterala eller multilaterala arrangemang eller överenskommelser och
inom denna ram sträva efter att säkerställa att placeringen av barnet i
ett annat land sker genom behöriga myndigheter eller organ.
Sammanfattning
I artikel 21 behandlas rättigheterna för adoptivbarn, samtidigt som texten bekräftar att det inte är
alla länder som tillåter adoption. Artikeln slår fast
att barnets bästa skall beaktas vid alla adoptioner
och ställer upp minimikrav för adoptionsförfaranden. Internationell adoption kan komma i fråga
endast när det inte ﬁnns någon lämplig placering i
barnets hemland.
Alla små barn behöver en familj och en känsla av
trygghet och varaktiga relationer, vilket erkänns i
större delen av världen och framhålls i barnkonven-

tionens inledning. Konventionen förhåller sig neutral till önskvärdheten av adoption: i artikel 20
nämns adoption som ett av de möjliga alternativen
för omvårdnad om ett barn står utan sin familj. Det
är tydligt att barns psykologiska behov av varaktighet kan uppfyllas och att nära relationer kan upprätthållas utan formell adoption. När adoption tilllämpas skall den regleras i statens föreskrifter så att
barnets rättigheter garanteras.
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Konventionsstater som
»erkänner och/eller tillåter adoption«
Några stater har agerat utifrån förutsättningen att
adoption är den bästa lösningen för barn som står
utan sin familj. Den motsatta åsikten ﬁnns i de stater som fungerar enligt islamisk lag och därför inte
erkänner adoption överhuvudtaget. Åter andra
rapporterar negativa synpunkter på adoption, t.ex.
falska adoptioner som egentligen är slavliknande
barnarbete för att betala tillbaka skulder och internationell »adoption« som är förtäckt människohandel med barn.
Islamisk lag erkänner inte begreppet adoption
som döljer uppgifter om barnets biologiska föräldrar och andra släktförhållanden. Barn som står utan
sina familjer kan leva i permanenta former av
familjehem enligt kafalah, vilket i de ﬂesta islamiska länder innebär att barnen inte kan ta familjens
namn eller få arvsrätt (se artikel 20). Trots den försiktiga formuleringen i artikel 21 har ett antal stater med islamiska folkgrupper gjort reservationer
mot den. FN:s barnrättskommitté rekommenderar
att dessa dras tillbaka eftersom de är onödiga.

Barnets bästa skall främst beaktas
Vid adoption måste barnets bästa »främst beaktas« och inte »komma i främsta rummet« som i
artikel 3. Bestämmelsen slår alltså fast att inga
andra intressen skall gå före eller vara likvärdiga
med barnets, vare sig ekonomiska, politiska, eller
de som rör rikets säkerhet eller framförs av adoptivföräldrarna. Peru formulerade det så här i sin andra
rapport till FN:s barnrättskommitté: »det ﬁnns en
familj för barnet, inte ett barn för familjen« (Peru
crc/c/65/Add.8, punkt 179).
Principen att barnets bästa kommer främst skall
tydligt fastställas i lag. Eventuella bestämmelser
som begränsar principen kan leda till brott mot
barnkonventionen. Det kan gälla fasta regler om de
som adopterar, såsom åldersgränser, eller om barnet, att t.ex. endast tillåta adoption i fall då barnet
har lagligen konstaterats som övergivet. (För ytterligare diskussion om »barnets bästa«, se artikel 3, 9
och 18.)
»Barnet« är naturligtvis det barn som föreslås
för adoption, men hänsyn till barnets bästa skall
inte nödvändigtvis begränsas till det barnet; andra
barn kan också påverkas av adoptionsförfarandet.
En adoption som bedöms kränka andra barns bästa kan vara svår att hävda enligt barnkonventionens
principer.
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Adoptionsförfaranden kan orsaka olika former
av diskriminering. Exempel är uppenbar könsdiskriminering eller när barn från etniska minoriteter
oproportionerligt ofta antingen förbises i adoptionsärenden eller kommer i fråga för adoption.
Kommittén anser att central övervakning av alla
former av adoption är nödvändig för att säkerställa
barnens bästa.

Adoption skall godkännas »endast
av behöriga myndigheter … i enlighet
med tillämplig lag«
I alla länder där adoption tillåts förväntar sig kommittén att det ﬁnns lagar som reglerar såväl nationell
som internationell adoption. »Behöriga myndigheter« avser de rättsliga och professionella myndigheter som har till uppgift att pröva att placeringarna är
tillförlitliga vad gäller barnets bästa, att säkerställa
att det samtycke som krävs också har givits och att all
relevant information har övervägts. Därför skall
både utbildade socialtjänstemän och domare delta i
förfarandet. Kommittén har också betonat principerna att dröjsmål sannolikt inte stämmer överens
med barnens bästa, och att socialtjänsten bör ﬁnnas
med även efter att adoptionen har fullföljts.

» … på grundval av all relevant och
tillförlitlig information beslutar att
adoptionen kan tillåtas med hänsyn
till barnets ställning i förhållande till
föräldrar, släktingar och vårdnadshavare
och att, om så krävs, de personer som
berörs har givit sitt fulla samtycke till
adoptionen på grund av sådan
rådgivning som kan behövas«
Samtidigt som barnets bästa »skall främst beaktas« i en adoptionsprocess, genomsyras barnkonventionen av förutsättningen att det är för barnets
bästa att vara tillsammans med sina föräldrar när så
är möjligt, och att föräldrarna har »huvudansvaret« för att uppfostra barnet (artikel 18). En adoption kan komma ifråga endast om föräldrarna inte
vill eller genom rättsligt förfarande inte anses kunna ta sitt ansvar. Eventuell lagstiftning som tillåter
adoption under mindre stränga villkor än så skulle
troligen innebära ett brott mot såväl barnets som
föräldrarnas rättigheter enligt konventionen. Kravet om vederbörligt samtycke till adoption har
uppkommit på grund av att det har förekommit fall
då barn felaktigt har ﬂyttats från sina föräldrar. Att

Artikel 21

barnets bästa »främst beaktas« vid adoption är
därför ett krav som på ett sätt begränsas av att lagligt underlag är ett måste, liksom nödvändigt samtycke. Om procedurerna inte följs får en adoption
inte fullföljas oavsett vad som är barnets bästa.
Konventionens bestämmelser innebär att varje
tänkbar adoption kräver en ordentlig utredning
med fullständiga rapporter av oberoende, utbildad
personal. Dessa bildar underlag för myndigheternas behandling av adoptionsansökan. Texten i artikel 21 anger inte vilket samtycke som måste erhållas. Innebörden i »om så krävs« är avhängig av
nationell lagstiftning, även om en grov kränkning
av antingen barnets eller en biologisk förälders rätt
till familjeliv skulle innebära ett brott mot konventionen och andra instrument för mänskliga rättigheter. Staterna bör t.ex. ompröva lagar som inte ger
fäder till barn som är födda utom äktenskapet några rättigheter i samband med adoption. När samtycke krävs säger konventionen att detta måste ges
»på grund av sådan rådgivning som kan behövas«.
Barnets åsikter nämns inte uttryckligen i kraven
som gäller samtycke, men att hänsyn tas till dem är
otvivelaktigt underförstått och krävs dessutom
enligt artikel 12. Kommittén har betonat hur viktig
denna aspekt på adoption är. När det är möjligt att
fastställa barns åsikter måste de vara centrala för
varje övervägande av »barnets bästa«. Som tidigare diskuterats i artikel 7 och 8 har kommittén klargjort att adopterade barn har rätt att få veta att de
är adopterade och vilka deras biologiska föräldrar
är, om de så önskar. Detta förutsätter att det ﬁnns
korrekta och tillgängliga adoptionsregister. Utöver
hänsyn till barnets åsikter kan lagstiftningen kring
adoption också kräva att barnets formella samtycke
skall erhållas. Några länder rapporterar att deras
lagar anger en lägsta ålder för när barnets samtycke
krävs för adoption. En annan möjlighet är att ge
barn befogenhet att inlägga veto mot sin egen
adoption. Konventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner säger att
adoptioner inom konventionens tillämpningsområde skall ske endast om myndigheterna i ursprungslandet har »med hänsyn till barnets ålder
och mognad säkerställt att barnet har fått rådgivning och vederbörligen informerats om verkningarna av adoptionen och av sitt samtycke till adoptionen i de fall då sådant samtycke krävs« och att
»hänsyn har tagits till barnets önskemål och
mening …«. Den säger också att när samtycke
krävs måste det ges frivilligt och inte ha åstadkommits genom betalning eller annan ersättning.

»… internationell adoption kan
övervägas som en alternativ form
av omvårdnad« under vissa
omständigheter
Formuleringen går medvetet inte så långt som till
att säga att länder måste överväga internationell
adoption som ett av alternativen för omvårdnad av
barn som står utan sina familjer. Det ökande antalet internationella adoptioner har orsakat stor oro.
Barn är en attraktiv handelsvara i länder där låga
födelsetal och en avslappnad attityd till utomäktenskapliga barn har begränsat antalet små barn
som kan adopteras. Det har lett till att ett synbarligen ökat antal adoptioner arrangeras på affärsmässig grund eller med olagliga medel. Utan mycket
sträng reglering och övervakning kan barn säljas
för adoption eller adopteras utan hänsyn till deras
bästa. Några barn adopteras till och med för samvetslösa syften såsom prostitution eller olika former av slavarbete. Detta har uppmärksammats i det
fakultativa protokollet till barnkonventionen
angående handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ, där det ställs krav att staterna skall
kriminalisera alla former av handel med barn. Det
gäller även »att som mellanhand genom otillbörlig
ersättning förmå någon att ge sitt samtycke till
sådan adoption av ett barn som strider mot tillämplig nationell lag om adoption«.
Kommittén har ofta uttryckt oro över fenomenet. Till och med när internationella adoptioner är
reglerade i lag har kommittén uttalat oro över länder där det är oproportionerligt många barn som
adopteras av personer från andra länder. Den uppmanar också mottagarländerna att kontrollera att
barn som adopterats utomlands har det bra.

»Internationell adoption endast om
barnet inte kan placeras i en fosterfamilj
eller adoptivfamilj eller inte kan tas om
hand på lämpligt sätt i sitt hemland«
Med andra ord måste internationell adoption ses
som en sista utväg. Staterna har skyldighet att vidta
aktiva åtgärder för att säkerställa att alla tänkbara
ansträngningar har gjorts för att barnet skall få
lämplig omvårdnad i sitt hemland. Denna bestämmelse om »sista utväg« stämmer överens med artikel 20(3) som kräver att vederbörlig hänsyn tas till
»önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran och till barnets etniska, religiösa, kulturella och
språkliga bakgrund«; med artikel 7 som hävdar
barnets rätt att få vetskap om och omvårdnad av sina
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föräldrar; och med artikel 8, barnets rätt att behålla
sin identitet. Den bekräftas i 1993 års Konvention om
skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner som slår fast den »understödjande principen«
att en internationell adoption skall äga rum endast
»efter det att möjligheten att placera barnet inom
ursprungsstaten vederbörligen har beaktats«.
Kommittén rekommenderar att länderna vidtar
aktiva åtgärder för att uppmuntra inhemsk adoption och alternativ omvårdnad, genom att sprida
information och ge praktiskt stöd.

Ensamkommande asylsökande barn
I sin allmänna kommentar nr 6, »Behandling av
ensamkommande och separerade barn utanför
deras ursprungsland«, erkänner kommittén att
även om det är frestande att se adoption som en bra
lösning för dessa barn, så ﬁnns det faktiskt många
risker. Den rekommenderar att adoption bör ske
endast när alla försök att spåra föräldrarna och återförena dem med sina barn har misslyckats, eller när
föräldrarna och barnet (beroende på ålder) har gett
sitt samtycke utan att någon förmått dem till det.
Försök att spåra familjen måste slutföras inom rimlig tid. Adoption av släktingar i deras hemland måste prioriteras. När detta alternativ inte ﬁnns bör
adoption inom den grupp barnet kom ifrån, eller
åtminstone den egna kulturen, ges företräde. Adoption i ett asylland bör inte tas upp när det ﬁnns möjlighet för barnet att inom den närmaste framtiden
frivilligt återvända hem under trygga och värdiga
omständigheter (crc/c/gc/2005/6, punkt 91).

Staterna skall »säkerställa att det barn
som berörs av internationell adoption
åtnjuter garantier och normer som
motsvarar dem som gäller vid
nationell adoption«
Formuleringen anger att behöriga myndigheter i
barnets hemland måste godkänna varje internationell adoption, vilket innebär att den sker för barnets bästa. Det görs på grundval av en ordentlig
utredning och efter att vederbörligt samtycke (om
nödvändigt med rådgivning) har erhållits. Även
om dessa grundregler fastställs i Konventionen om
internationella adoptioner och det där också förklaras
närmare hur en sådan adoption skall genomföras,
är det naturligtvis upp till varje stat att säkerställa
att det ﬁnns nationell lagstiftning, utbildning och
administration för adoptioner.
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Säkerställa att internationella adoptioner
inte leder till »otillbörlig ekonomisk vinst«
I såväl staternas rapporter som kommitténs kommentarer poängteras oron för handel med barn i
adoptionssyfte. Även om betalning från par som
adopterar sker i god tro och utan att barnet tar
någon skada, är det sannolikt att ett system som
sätter en prislapp på ett barn gynnar kriminalitet,
korruption och exploatering. I artikel 35 i barnkonventionen krävs att konventionsstaterna vidtar
åtgärder för att hindra handel med barn, oavsett
syfte. I artikel 32 i konventionen om internationella adoptioner konstateras att endast rimliga avgifter och löner kan tas emot av dem som är engagerade i förfarandet. Enligt det fakultativa protokollet
angående handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ skall konventionsstaterna förklara
oriktig ekonomisk vinning av adoption som ett
brott som medför utlämning (artikel 2, 3 och 5).
Kommitténs oro för detta beror främst på faran
för handel med barn, men oron har också visat hur
mycket kommittén ogillar varje form av otillbörlig
vinst som kan komma av internationell adoption.

Staterna skall »ingå bilaterala
eller multilaterala arrangemang eller
överenskommelser och inom denna ram
sträva efter att säkerställa att placeringen
av barnet i ett annat land sker genom
behöriga myndigheter eller organ«
Den överenskommelse som det är viktigast att stater ratiﬁcerar nu är Konventionen om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner från 1993.
Den utarbetades för att tillmötesgå behovet av
detaljerade, juridiskt bindande internationella normer, ett överenskommet system för övervakning
och kommunikationskanaler och effektiva relationer mellan myndigheterna i adoptivbarnens hemländer och adoptivföräldrarna. Konventionens första mål är att »upprätta garantier för att säkerställa att internationella adoptioner sker med beaktande av barnets bästa och med respekt för dess grundläggande rättigheter såsom dessa erkänns i internationell rätt« (artikel 1 [a]).
Kommittén har systematiskt noterat vilka länder som har ratiﬁcerat denna konvention och
lovordat dem, samtidigt som den har anmodat
övriga länder att göra samma sak.

Artikel 21

Artikel 21 i Sverige
De svenska lagar som framför allt reglerar internationella adoptioner är föräldrabalkens kapitel 4,
lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling och socialtjänstlagens (2001:453) kapitel 6.
Föräldrabalken reglerar såväl internationella
som nationella adoptioner. I föräldrabalkens regler
kring adoption anges bl.a. att rättens tillstånd till
adoption bara får ges om en adoption är till fördel
för barnet, att en ansökan om adoption inte får
bifallas om det från någon sida har givits eller utlovats ersättning för adoptionen eller om det har
avtalats om underhållsbidrag för barnet, och att
barn över tolv år som huvudregel själv måste ge sitt
samtycke till en adoption.

Internationell adoptionsförmedling
Sverige har anslutit sig till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen har inkorporerats i svensk rätt genom lagen (1997:191) med
anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, och är därmed i sin helhet gällande lag i Sverige. Konventionen innehåller ett
stadgande om att internationell adoption skall ske
med beaktande av barnets bästa.
Ett av de grundläggande syftena med Haagkonventionen är att förhindra bortförande av, försäljning av eller handel med barn. Konventionen
bygger på ett system av samarbete mellan barnens
ursprungsländer och mottagarländerna. Innan det
blir fråga om en internationell adoption skall myndigheterna i barnets ursprungsland utreda om barnet kan få en ny familj i sitt hemland. Om detta inte
går skall de utreda om det är till barnets bästa att
adopteras i ett annat land. Myndigheterna i mottagarlandet är ansvariga för att de blivande adoptivföräldrarna är väl förberedda och lämpliga att ta
emot och adoptera ett barn från ett annat land. I
Sverige sker detta genom en obligatorisk föräldrautbildning, hemutredning och socialnämndens
beslut om medgivande. Efter det att en internationell adoption har genomförts har myndigheterna i
mottagarländerna ansvar för att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som barnet och dess
nya föräldrar kan ha.
År 2005 ändrades socialtjänstlagen för att stärka
barnets rättigheter i adoptionssammanhang. Det
ställs nu tydligare krav på de adoptionssökande.
Den som inte tidigare har adopterat måste gå en

obligatorisk föräldrautbildning inför adoption,
som kommunen anvisat. Dessutom har de kriterier
som socialnämnden skall ta hänsyn till vid bedömning av om de sökande är lämpliga som adoptionsföräldrar blivit tydligare. I lagen anges att det vid
bedömningen skall tas särskild hänsyn till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och
deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga
egenskaper och sociala nätverk.
Lagen om internationell adoptionsförmedling
anger bl.a. att adoptioner av barn från utlandet får
förmedlas endast av sammanslutningar som är auktoriserade enligt lagen. Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet skall anlita en sådan
sammanslutning, om det inte gäller enstaka fall av
adoption som avser släktingbarn eller där det
annars ﬁnns särskilda skäl att adoptera utan förmedling av en auktoriserad sammanslutning. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
(mia), som är svensk centralmyndighet för frågor
som rör internationella adoptioner, skall i sådana
fall innan barnet lämnar landet pröva om förfarandet är godtagbart.
MIA bildades den 1 januari 2005 och ersatte Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
(nia).
MIA har ansvaret för att bevilja auktorisationer
till sammanslutningar som vill förmedla internationella adoptioner, och har också tillsyn över verksamheten. Fem sammanslutningar har auktorisation.
Makar och registrerade partners måste adoptera
gemensamt. Sammanboende, icke gifta, får inte
adoptera gemensamt. Ensamstående får adoptera.
Alla ursprungsländer accepterar dock inte ensamstående eller homosexuella adoptivföräldrar.

Riktlinjer till socialnämnderna
Kommunernas socialnämnder gör hemutredningar hos de blivande adoptivföräldrarna och beslutar
om huruvida medgivande till adoption skall ges,
och har därmed en mycket central roll i adoptionssammanhang.
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att
ta fram nya riktlinjer till socialnämnderna. Riktlinjera gäller såväl internationella som nationella
adoptioner och beräknas vara färdiga att använda i
slutet av 2007. De nya riktlinjerna kommer att
ersätta den handbok för socialnämnder som tidiga-
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re har tagits fram av Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (nia).

Relationen mellan artikel 21 och artikel 3
Artikel 21 anger att barnets bästa främst skall beaktas i adoptionssituationer (»the interests of the
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child shall be a paramount consideration«). Detta
är alltså en starkare formulering än formuleringen
i artikel 3 som generellt behandlar barnets bästa,
och som anger att barnets bästa skall komma i
främsta rummet (»the best interests of the child
shall be a primary consideration«).

Artikel 21

Checklista för artikel 21
n Görs en barnkonsekvensanalys för varje barn som berörs av en adoption?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 21 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet; möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
artikel 7
artikel 8
artikel 9

föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
rätt att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas av dem
rätt att behålla sin identitet
rätt att inte åtskiljas från föräldrarna utom när det är nödvändigt för barnets
bästa
artikel 10 familjeåterförening
artikel 11 skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 25 regelbunden översyn av behandling vid placering utanför familjen
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 22

Flyktingbarn
TEXTEN I ARTIKEL 22

1. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
att ett barn som söker ﬂyktingstatus eller anses som ﬂykting i enlighet
med tillämplig internationell eller nationell rätt och tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina
föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i
denna konvention och i andra internationella instrument rörande
mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt.
2. För detta ändamål skall konventionsstaterna, på sätt de ﬁnner lämpligt,
samarbeta i varje ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra
behöriga mellanstatliga organisationer eller icke-statliga organisationer,
som samarbetar med Förenta nationerna, för att skydda och bistå ett
sådant barn och för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar
till ett ﬂyktingbarn i syfte att erhålla den information som är nödvändig
för att barnet skall kunna återförenas med sin familj. I de fall då föräldrar
eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges samma
skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin
familjemiljö av något skäl, i enlighet med denna konvention.

Sammanfattning
Artikel 22 tar upp rättigheterna för ﬂyktingbarn
och asylsökande barn när det gäller skydd och
humanitärt bistånd, bl.a. hjälp med att spåra familjemedlemmar. Det är den enda tydliga hänvisningen till ﬂyktingar som ﬁnns i konventioner om
mänskliga rättigheter, och den är särskilt viktig för
barn i de stater som inte har ratiﬁcerat Konventionen
angående ﬂyktingars rättsliga ställning från 1951 (ﬂyktingkonventionen).
FN:s ﬂyktingkommissarie (unhcr) uppskattar
att omkring hälften av världens 10 miljoner ﬂyktingar är barn. Nästan alla sammanfattande slutsatser från FN:s barnrättskommitté innehåller ett
avsnitt om landets behandling av ﬂyktingbarn.
I artikeln betonas att dessa barn är berättigade
till alla konventionens rättigheter (precis som alla
andra barn inom statens jurisdiktion, oavsett med-

borgarskap eller uppehållstillstånd). Det är särskilt
viktigt att läsa artikel 22 tillsammans med artikel 9
(åtskiljande från föräldrarna endast när så är nödvändigt för barnets bästa), artikel 10 (rätt till familjeåterförening, och till att ansökningar om sådana
behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt),
artikel 20 (barn som berövats sin familj), artikel 35
(handel med barn), artikel 37 (frihetsberövande
som en sista utväg) och artikel 39 (rehabilitering
efter att ha utsatts för väpnad konﬂikt, tortyr och
andra former av övergrepp). De två fakultativa protokollen, om väpnad konﬂikt och handel med barn,
är också relevanta, särskilt när det gäller hur barn
behandlas utanför sitt ursprungsland.
Dessutom ﬁnns ett antal internationella överenskommelser om dessa barn, och kommittén uppmanar ständigt staterna att tillträda dem och att
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anta riktlinjer från UNHCR. Kommittén har också givit ut den allmänna kommentaren »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«.

Bakgrund
Tidigare versioner av artikel 22 betonade att ﬂyktingbarn »behöver särskilt skydd och bistånd«.
Ordet »särskilt« ändrades till »lämpligt«, delvis
som reaktion på påtryckningar från stater som var
försiktiga med att ge barn en särskild rätt till
bosättning eller medborgarskap, eller som inte ville ha kostnader för att spåra familjemedlemmar.
Hur som helst är det viktigt att staterna erkänner
att ﬂyktingbarn och asylsökande barn behöver speciella former av skydd och bistånd.
Det har kommit ett antal slutsatser från
UNHCR:s exekutivkommitté om detta, t.ex. nr 47
(1987) och nr 59 (1989), båda om ﬂyktingbarn; nr
84 (1997) om ﬂyktingbarn och ﬂyktingungdomar;
nr 88 (1999) om skydd av ﬂyktingars familjer och
nr 105 (2006) om utsatta kvinnor och ﬂickor. De
har utökats med FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar »Behandling av ensamkommande
och separerade barn utanför deras ursprungsland«
(crc/gc/2005/6).
Flyktingkonventionen är det viktigaste globala
instrumentet i denna fråga. Det är över femtio länder som ännu inte har ratiﬁcerat den.

… ett barn som söker flyktingstatus
eller anses som flykting »i enlighet med
tillämplig internationell eller nationell
rätt och tillämpliga förfaranden«
I artikel 22 deﬁnieras inte vad som menas med ﬂykting, utan en hänvisning görs till tillämplig internationell eller nationell rätt och relevanta förfaranden. I ﬂyktingkonventionen (och dess protokoll
från 1967) ﬁnns den internationella deﬁnitionen av
begreppet ﬂykting. I stora drag är villkoren för att
vuxna och barn skall betraktas som ﬂyktingar
enligt den konventionen att ﬂyktingar måste beﬁnna sig utanför det land där de är medborgare (eller
sakna medborgarskap) därför att de känner en
berättigad rädsla för att bli förföljda på grund av
ras, religion, nationalitet, eller för att de tillhör en
viss samhällsgrupp eller har en viss politisk åsikt.
De måste dessutom vara förhindrade eller ovilliga
att återvända på grund av denna rädsla. Barn eller
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vuxna som har ﬂyktingstatus kan inte tvingas återvända till sitt ursprungsland där de kan bli förföljda, eller sändas vidare till ett annat land som kanske tvingar dem att återvända (»non-refoulement«). UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av ﬂyktingars rättsliga ställning är allmänt erkänd som en ofﬁciell tolkning av
konventionen från 1951.
Staterna har att stifta och genomföra nationella
asyllagar (men UNHCR har mandat att besluta om
ﬂyktingstatus när statliga förfaranden inte ﬁnns
eller är otillräckliga). Denna lagstiftning måste följa de internationella överenskommelser som staten
har tillträtt, bl.a. barnkonventionen, men den
behöver inte begränsas av dem.
Barn som kommer tillsammans med sina föräldrar antar vanligen föräldrarnas ﬂyktingstatus, men
det är inte nödvändigt. Det kan dock uppstå problem när ensamkommande eller separerade barn
måste bevisa sin ﬂyktingstatus. Svårigheten att
fastställa deras status kan förvärras av att de inte
har nått tillräcklig mognad och av att deras begäran
om ﬂyktingstatus kan ha uppkommit på grund av
omständigheter som rör familjen eller släktingar
snarare än barnen själva.
Den allmänna kommentaren »Behandling av
ensamkommande och separerade barn utanför deras
ursprungsland« klargör att förbudet att utvisa/
avvisa (»non-refoulement«) kommer direkt från
konventionen:
»Vidare får staterna, när de fullgör sina skyldigheter enligt konventionen, inte återsända ett barn
till ett land om det ﬁnns saklig grund att tro att
barnet där löper risk att ohjälpligt skadas på, t.ex.
men absolut inte begränsat till, de sätt som
behandlas i artiklarna 6 och 37 i konventionen,
vare sig i landet dit barnet skall sändas, eller något
annat land som barnet sedan kan sändas till. Ett
sådant återförvisningsförbud gäller oberoende av
om allvarliga kränkningar av konventionens rättigheter utförs av ickestatliga aktörer eller om
sådana kränkningar är direkt avsiktliga eller indirekta konsekvenser av agerande eller bristande
agerande. När risken för sådana allvarliga kränkningar bedöms bör barnets ålder och kön beaktas.
Dessutom bör t.ex. hänsyn tas till de särskilt allvarliga konsekvenserna för barn som inte får tillräckligt med mat eller tillräcklig sjukvård.«
»… Särskilt viktigt är att deﬁnitionen av
begreppet ﬂykting i den konventionen måste tolkas på ett sätt som är anpassat efter ålder och kön
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med hänsyn till motiven och formerna för och
tecknen på att barn upplever förföljelse. Förföljelse
av familjen, rekrytering av minderåriga, handel
med barn för prostitution, sexuellt utnyttjande och
att ﬂickor utsätts för könsstympning är några av de
särskilda formerna av och tecknen på förföljelse
som barn utsätts för och som kan berättiga till ﬂyktingstatus om sådana handlingar har samband med
skälen i 1951 års ﬂyktingkonvention. Staterna bör
därför fästa synnerlig uppmärksamhet vid de särskilda formerna för och tecknen på förföljelse av
barn, liksom vid könsbundet våld, i nationella förfaranden som gäller avgöranden om ﬂyktingstatus.« (crc/gc/2005/6, punkt 27 och 74.)

Om systemen för att fastställa ﬂyktingstatus är
otillräckliga kan situationen för barnen bli ödesdiger. Även om barnens välfärd inte äventyras direkt,
kan dåliga asylsystem leda till förseningar, något
som oftast är skadligt för barnen. Men förfarandena bör inte påskyndas så mycket att barnets ansökan om asyl behandlas bristfälligt.

Ett barn som söker flyktingstatus …
»oberoende av om det kommer ensamt
eller är åtföljt av sina föräldrar eller
någon annan person«
Kommitténs allmänna kommentar nr 6, »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«, redogör i detalj för
de väsentliga skyddsåtgärderna för barn som reser
ensamma eller med vuxna som inte är deras föräldrar eller vårdnadshavare. I den allmänna kommentaren betonas att samtal och förhör bör genomföras
i en barnvänlig miljö och att det bör ﬁnnas möjlighet att överklaga. En förmyndare eller rådgivare
bör utses för att säkerställa att alla beslut som fattas
är för barnets bästa. Dessutom bör advokater och
tolkar utses när det behövs. Kommittén kontrollerar oftast att dessa skyddsåtgärder ﬁnns i mottagarländerna.
Det ﬁnns också många fattiga länder i Afrika,
Asien och Sydamerika som hyser ett stort antal
ﬂyktingar. Kommittén erkänner att det kanske inte
är möjligt att utse en förmyndare eller ens bedöma
ﬂyktingstatus för varje barn under sådana omständigheter. I den allmänna kommentaren rekommenderas följande:
»I samband med stora ﬂyktingströmmar, när det
inte är möjligt att fastställa ﬂyktingstatus, kan sta-

terna bevilja ﬂyktingstatus för alla medlemmar i
en grupp. Under sådana omständigheter har alla
ensamkommande eller separerade barn rätt att
beviljas samma status som andra medlemmar i
gruppen.« (crc/gc/2005/6, punkt 73.)

Internﬂyktingar och migration
som inte omfattas av artikel 22
Barn och deras familjer kan ﬂy undan förföljelse
eller väpnad konﬂikt inom sitt eget land och deﬁnieras därför inte som ﬂyktingar, tekniskt sett.
Men deras upplevelser är ofta desamma. Det är faktiskt så att familjer kan pendla mellan att vara ﬂyktingar och internﬂyktingar eftersom de passerar
sitt lands gränser ﬂera gånger.
FN:s generalsekreterares representant för
internﬂyktingar utfärdade 1998 Vägledande principer om internﬂyktingar som tar upp situationen för
internﬂyktingar och hävdar deras rätt att skyddas
från godtycklig förﬂyttning, t.ex. på grund av
etnisk rensning eller utrensningar som beror på
storskaliga utvecklingsprojekt som inte kan försvaras av övertygande allmänna intressen. Principerna
erkänner att barn har särskilda behov, däribland
barn som har skilts från sina familjer eller tidigare
vårdnadshavare, och kräver att deras rätt till basservice, utbildning och medborgerliga friheter säkras.
Artikel 22 är inte tillämplig på migrerande barn
som inte är ﬂyktingar eller asylsökande, men
många av världens ensamkommande barn som
ﬁnns utanför sitt ursprungsland är så kallade ekonomiska migranter som ﬂyr från fattigdom snarare
än förföljelse. Barn kan också ha sålts till andra länder för att utnyttjas som prostituerade eller för hushållsarbete. Kommittén rekommenderar i sin sjätte
allmänna kommentar att dessa barn inte automatiskt skall avvisas, utan behandlas humant och
positivt.

Ursprungs- eller transitländernas
ansvar och bilateralt samarbete
Den stat som barnen har ﬂytt ifrån kan sakna vilja
eller förmåga att avhjälpa orsaken till barnens ﬂykt,
t.ex. väpnad konﬂikt, etnisk rensning eller politisk
förföljelse. Det har dock inte hindrat kommittén
från att uppmana dem att vidta avhjälpande åtgärder. När länder har storskalig massutvandring av
barn, oberoende av orsak, förväntar sig kommittén
att staten vidtar aktiva åtgärder för att avhjälpa
orsakerna och säkerställa barnens välfärd.
Kommittén stöter också på situationer där mottagarländerna har sänt tillbaka ett stort antal barn
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till deras ursprungsländer eller till ett transitland.
Kommittén har klargjort att dessa länder enligt
konventionen också har skyldighet att skydda de
återvändande barnens välfärd.

Konventionsstaterna skall säkerställa
att flyktingbarn »erhåller lämpligt skydd
och humanitärt bistånd« med hänsyn
till denna konvention och andra internationella instrument om mänskliga
rättigheter eller humanitär rätt
Flyktingbarn är bland de mest utsatta grupperna i
världen. UNHCR pekar exempelvis på att de löper
en osannolikt hög risk att utsättas för sexuella övergrepp eller rekryteras till det militära. Kommittén
har tagit upp dessa frågor med de rapporterande
staterna. Oberoende av hur stor pressen är på mottagarländerna har de en odiskutabel rättslig och
moralisk skyldighet att skydda dessa barn. I Sammanfattning av UNHCR:s strategi och aktiviteter
rörande ﬂyktingbarn, som uppdaterades 2005, sammanfattas de speciella behov som ﬂyktingbarn har,
däribland ungdomar. De nyckelområden som bör
prioriteras och där åtgärder bör sättas in är separation från familjer och vårdnadshavare, sexuellt
utnyttjande, rekrytering till det militära och utbildning.
Artikel 23 i 1951 års ﬂyktingkonvention säger:
»Fördragsslutande stat skall tillerkänna ﬂykting,
som lovligen vistas inom statsområdet, samma
behandling som statens egna medborgare i fråga
om understöd och bistånd från det allmänna.«
Artikel 22 i barnkonventionen hävdar samma princip i förhållande till såväl ﬂyktingbarn som asylsökande barn, men i alla händelser täcker konventionens bestämmelser alla barn inom landets jurisdiktion (artikel 2), så till och med de barn som vägrats
ﬂyktingstatus skall skyddas så länge de ﬁnns kvar i
landet. Det får inte förekomma diskriminering på
grund av ålder eller etnicitet, inte heller får diskriminering förekomma därför att staterna har överlåtit makten och ansvaret på lokala förvaltningar.
Även om viss variation i de tjänster som ﬁnns för
barn är en oundviklig följd av decentralisering, får
staterna inte tillåta att lokala myndigheter kränker
barns mänskliga rättigheter enligt konventionen.

Tillräcklig utbildning, sjukvård och välfärd
Flyktingbarn måste uppenbarligen få det som är
nödvändigt för att överleva, och kommittén har
uttryckt oro så snart det ﬁnns belägg för att de inte
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får det. När mottagarlandet är fattigt kan omständigheterna vara särskilt svåra.
Det idealiska vore om ﬂyktingar, bl.a. ungdomar, inte var beroende av offentligt bistånd eller
hjälp genom välgörenhet utan hade möjlighet att
arbeta. Att ﬂyktingbarn inlemmas socialt i samhället borde vara en väsentlig del i dessa tjänster, bl.a.
att de får gå i kommunala skolor och, om nödvändigt, får behandling för traumatiska upplevelser.
Dessutom är kommittén orolig för ensamkommande barn som försvinner från ﬂyktingmottagningar i utvecklade länder. Även om detta ibland
initieras av barnen själva i ett försök att undvika
avvisning, gör det att alla andra sådana barn riskerar att utsättas för övergrepp och utnyttjande.
Kommittén rekommenderar att staterna genomför
studier av sådana försvinnanden för att avgöra hur
de bäst kan hanteras.

Frihetsberövande av barn
Några stater som har stått inför ökande antal asylsökande och migranter har tagit till frihetsberövande för att ha kontroll över situationen. Enligt barnkonventionen skall frihetsberövande av ﬂyktingbarn användas endast som »en sista utväg och för
kortast lämpliga tid« (artikel 37 [b]). I den allmänna kommentaren nr 6 sägs att barn rutinmässigt
inte bör frihetsberövas och att deras migrationsstatus inte får vara den enda orsaken till frihetsberövandet (crcgc/2005/6, punkt 61–63). Eventuella
beslut om frihetsberövande bör följa såväl bestämmelserna i barnkonventionen som FN:s minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet (»Pekingreglerna«). På samma sätt
bör villkoren för frihetsberövandet stämma överens med vad barnkonventionen säger (se artikel 37
och 39) och FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar.

»… skall konventionsstaterna,
på sätt de finner lämpligt, samarbeta
i varje ansträngning som görs av
Förenta nationerna och andra behöriga
mellanstatliga organisationer eller
icke-statliga organisationer, som
samarbetar med Förenta nationerna …«
När artikel 22 formulerades var några delegater i
arbetsgruppen oroliga för att deras länder skulle
tvingas samarbeta med frivilliga eller mellanstatliga organisationer, så orden »på sätt de ﬁnner lämpligt« lades till för att markera att samarbetet skall

Artikel 22

bygga på valfrihet. Kravet att det skulle handla om
frivilliga och mellanstatliga organisationer »som
samarbetar med Förenta nationerna« beror på att
några representanter påpekade att terroristorganisationer tekniskt sett är frivilliga (även om andra
var bekymrade eftersom några lagenliga frivilligorganisationer inte samarbetar med Förenta nationerna).
Det unika och viktiga arbete som FN:s ﬂyktingkommissarie (unhcr) lägger ner poängterades
ständigt under arbetet med att formulera barnkonventionen. UNHCR:s roll, som fastställdes av
generalförsamlingen 1950, är att under FN:s beskydd ge ﬂyktingar internationellt skydd och att
tillsammans med regeringarna söka hållbara lösningar på deras svåra situation och ge dem materiellt bistånd.
Att UNHCR:s arbete är värdefullt för ﬂyktingbarn betonas ofta av kommittén inför konventionsstaterna. I den allmänna kommentaren »Behandling av ensamkommande och separerade barn utanför deras ursprungsland« rekommenderar kommittén staterna att också söka hjälp från UNHCR,
UNAIDS, UNESCO, UNICEF och WHO. Kommittén har också föreslagit att staterna skall ta kontakt med Internationella organisationen för migration (IOM, en mellanstatlig organisation).

»… att spåra föräldrarna eller andra
familjemedlemmar till ett flyktingbarn
i syfte att erhålla den information som
är nödvändig för att barnet skall kunna
återförenas med sin familj«
Att bevara och återställa barnets familj är högsta
prioritet för att nå långsiktiga lösningar för ett ﬂyktingbarn. Det poängteras i den allmänna kommentaren »Behandling av ensamkommande och separerade barn utanför deras ursprungsland«, som
säger att »alla ansträngningar skall göras för att
återföra ett ensamkommande eller separerat barn
till föräldrarna utom i de fall då ytterligare separation är nödvändig för barnets bästa och efter att
hänsyn tagits till barnets rätt att uttrycka sina åsikter« (crc/gc/2005/6, punkt 81). När återförening inte är möjlig i ursprungslandet ﬁnns endast
två alternativ: familjeåterförening i det land där
barnet söker asyl eller att familjen söker ny stadigvarande bosättning i ett tredje land. Principerna i
artikel 10 gäller familjeåterförening för ﬂyktingbarn, i synnerhet att ansökningar hanteras på ett
»positivt, humant och snabbt sätt«.

Om man lyckas spåra familjemedlemmar beror
på den energi och det engagemang som mottagarlandet lägger ner. Första uppgiften måste vara att ta
fram system för registrering och spårning som ofta
samordnas av internationella Röda Korset. Många
ﬂyktingbarn saknar handlingar som behövs för
snabb hantering. Kommittén uppmanar mottagarländerna att ordna sådana för barnen.
Noteras bör dock att familjeåterförening inte
skall användas som försvar för att handla mot barnets bästa. Barnen kanske inte vill återförenas med
sin familj, eller kanske familjen tillbakavisar dem.
Som artikel 9 säger, kan åtskiljande från familjen i
undantagsfall vara nödvändigt för barnets bästa.
Till och med åtgärder för att spåra familjemedlemmar kan av misstag utsätta barn eller deras
familjer för fara genom att sekretessen bryts på ett
olämpligt sätt. Stöd från socialtjänsten kan behövas
när familjeåterförening lyckas: familjemedlemmarna kanske inte har träffats på länge och de kan
ha upplevt mycket traumatiska händelser under
tiden.

»I de fall då föräldrar eller andra
familjemedlemmar inte kan påträffas,
skall barnet ges samma skydd som varje
annat barn som varaktigt eller tillfälligt
berövats sin familjemiljö av något skäl«
Denna bestämmelse understryker principen att
ﬂyktingbarn och asylsökande barn är berättigade
till samma behandling som andra barn som berövats sin familjemiljö. Artikel 20 säger att sådana
barn »skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd«
och bör få alternativ omvårdnad, helst familjebaserad om ingen i den egna familjen kan ta hand om
dem. Ensamkommande och separerade barn har per
deﬁnition »tillfälligt berövats sin familjemiljö«,
och staterna bör säkerställa att det ﬁnns lämpliga
arrangemang så att deras behov kan tillgodoses.
Flyktingbarn har omfattande behov, bl.a. måste
det säkerställas att de får bo i en trygg och beboelig
miljö, om möjligt i familjen och gemenskapen.
Deras kulturella och språkliga bakgrund skall
respekteras, de skall få utbildning och deras känslomässiga behov skall erkännas, bl.a. genom reaktioner på eventuella övergrepp som de kan ha utsatts
för. De grundläggande principerna i artikel 2 (ickediskriminering) och artikel 12 (respekt för barnets
åsikter) skall alltid beaktas. UNHCR:s Flyktingbarn
– Riktlinjer om skydd och omvårdnad ger många praktiska råd i dessa frågor.
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FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 6, 2005, sammanfattning
Behandling av ensamkommande och separerade barn utanför deras ursprungsland
»Ensamkommande« avser barn som inte omvårdas av någon ansvarig vuxen; »separerade« avser
barn som är tillsammans med familjemedlemmar som inte är deras primära vårdnadshavare. Begreppen innefattar främst ﬂyktingbarn, barn som utsatts för människohandel och barn som söker möjligheter att tjäna pengar. De utsätts ofta för utnyttjande, övergrepp, förföljelse och diskriminering.

Allmänna skyldigheter i konventionen
Konventionens rättigheter gäller alla barn inom statens territorium, oberoende av medborgarskap
eller immigrationsstatus. Rättigheterna bör föreskrivas i nationell lagstiftning. Staterna uppmuntras
också att ratiﬁcera andra internationella överenskommelser som har samband med konventionen.
Artikel 2: Staten måste vidta aktiva åtgärder för att bekämpa diskriminering. Alla offentliga föreskrifter eller politiska åtgärder måste tillämpas eller vidtas på individuell basis, inte kollektivt.
Artikel 3: Att avgöra vad som är barnets bästa kräver en omfattande bedömning av barnets identitet, uppfostran, kulturella bakgrund, särskild utsatthet och särskilda behov, vilken bör genomföras i
en välvillig atmosfär av utbildad personal. Att utse en god man och, när så behövs, ett juridiskt
ombud, är en väsentlig skyddsåtgärd, liksom regelbunden översyn av eventuella placeringar.
Artikel 6: Staterna måste vara vaksamma på kriminella aktiviteter som kan drabba dessa barn,
genom att t.ex. prioritera barn som utsatts för människohandel och snabbt utse god man. Staten
måste inte bara respektera principen om »återförvisningsförbud« i internationell rätt (att människor inte får sändas tillbaka till länder där de hotas till liv eller frihet eller av förföljelse); den måste
också respektera att ett barn inte får sändas till ett land där det riskerar att på något sätt skadas
ohjälpligt.
Artikel 12: Barn skall ges all relevant, åldersanpassad information om sina rättigheter, asylprocessen, situationen i deras ursprungsland etc. Barnens åsikter skall beaktas vid alla beslut som rör dem.
Tolkar skall alltid ﬁnnas att tillgå.
Artikel 16: Barns rätt till sekretess måste respekteras. Särskild försiktighet bör iakttas så att barnets familj inte utsätts för fara i ursprungslandet.

Särskilda åtgärder
Arbetet med att identiﬁera dessa barn vid inresan bör prioriteras. Vid en åldersbedömning måste
deras mänskliga värdighet respekteras: om det är svårt att avgöra barnets ålder bör man hellre fria än
fälla. Samtal bör genomföras av utbildad personal och anpassas till såväl ålder som kön, och genomföras på ett språk som barnet förstår. Den information som eftersöks bör innefatta: barnets, båda föräldrarnas och syskonens identitet och medborgarskap; skälet till att barnet är ensamkommande/
separerat; bedömning av utsatthet och behov; och eventuella bevis för förföljelse, konﬂikt eller våld
i ursprungslandet.
Barnen bör få personliga identitetshandlingar, och en kompetent vårdnadshavare/god man bör
utses för att garantera barnets bästa fram till myndighetsdagen. Vuxna familjemedlemmar som kommer tillsammans med separerade barn bör utses till vårdnadshavare/god man såvida inte detta strider mot barnets bästa.
Omvårdnads- och bostadsarrangemang bör ordnas hos släktingar när så är möjligt. Vid placering
för alternativ omvårdnad måste hänsyn tas till barnens etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. Syskon bör få vara tillsammans och byte av bostad bör ske endast när det är för barnets bästa.
Placeringen bör övervakas av behöriga personer.
Alla barn bör ha tillgång till fullständiga utbildningsmöjligheter, bl.a. att registreras vid en skola
så snart som möjligt, och ges tillämpliga betyg när återresa eller ny bosättning är sannolik. De bör ha
rimlig levnadsstandard och samma tillgång till hälso- och sjukvård som fast bosatta barn. Speciellt
bör rehabilitering ges till barn som har utsatts för någon form av övergrepp eller trauma.
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Internationella överenskommelser och riktlinjer som har samband med artikel 22
Kommittén uppmanar staterna att ratiﬁcera andra internationella instrument som tar upp frågor
med anknytning till ensamkommande och separerade barn, bl.a.:
 de två fakultativa protokollen till barnkonventionen (om barns inblandning i väpnad konﬂikt
och om handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ)
 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
 Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor
 Konventionen om ﬂyktingars status och protokollet om ﬂyktingars status
 Konventionen om begränsning av statslöshet
 Konventionen om statslösa personers status
 Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 Konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor
om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn
 de fyra Genèvekonventionerna från 1949, Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna rörande skydd för offren i internationella väpnade konﬂikter samt Tilläggsprotokoll II till Genèvekonventionerna rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade konﬂikter.
Kommittén uppmuntrar också konventionsstaterna och andra berörda att beakta UNHCR:s riktlinjer om skydd och omvårdnad av ﬂyktingbarn (1994). (crc/gc/2005/6, punkt 15.)

Medborgarskap
I artikel 7 föreskrivs att barn har »rätt att förvärva
ett medborgarskap«, och konventionsstaterna
påminns särskilt om hur viktigt det är »i de fall då
barnet annars skulle vara statslöst« (se artikel 7).
När någon ﬂyr från sitt hemland, även ett barn, får
han eller hon normalt behålla sitt medborgarskap.
Men ﬂyktingar mister ibland helt godtyckligt sitt
medborgarskap, och barn till ﬂyktingar i asyllandet
kan nekas medborgarskap både där och i det land
varifrån föräldrarna ﬂydde.
Åtgärder för att skydda barn mot människohandel innefattar att regelbundet kontrollera var barnen beﬁnner sig, att stifta lagar mot förövarna men
inte kriminalisera barnet och att ge de barn som
drabbats tillgång till asylförfaranden. Staterna bör
också skydda barn mot rekrytering till väpnade
styrkor (eller att rekryteras på nytt). Före detta
barnsoldater bör rehabiliteras och inte frihetsberövas (såvida de inte utgör ett allvarligt hot mot
säkerheten).
Som regel bör barn inte frihetsberövas. Ett frihetsberövande kan inte motiveras endast på basis
av barns migrationsstatus eller därför att de är
ensamkommande eller separerade. När omständigheterna i sällsynta fall leder till ett frihetsberövande skall det vara för kortast möjliga tid, och barn

skall ha rätt att hålla kontakt med sina föräldrar och
företrädare. De skall också få alla grundläggande
behov tillgodosedda, även utbildning, företrädesvis
utanför platsen för frihetsberövandet.

Rättigheter vid asylförfarandet
Staterna måste stifta lagar som gör att barn i alla
åldrar kan ansöka om asyl, även om de själva inte
kan uttrycka en berättigad rädsla för förföljelse. De
bör företrädas av sina vårdnadshavare och, utan
kostnad, ett juridiskt ombud och en tolk. Beslut om
asyl måste ta hänsyn till den unika kombinationen
av faktorer som gäller varje enskilt barn. Förföljelse av släktingar, risk för rekrytering av minderårig,
handel med barn, sexuellt utnyttjande och kvinnlig
könsstympning är exempel på giltiga skäl för att
beviljas ﬂyktingstatus.
Barn bör inte automatiskt hänvisas till att söka
asyl, och de som inte har rätt till asyl bör åtnjuta
samma rättigheter som andra barn så länge de är
kvar i mottagarlandet.

Familjeåterförening
Staten måste snarast möjligt göra alla ansträngningar för att spåra ensamkommande eller separerade barns familjer och återförena dem, såvida
detta inte strider mot barnens bästa eller skulle
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utsätta familjen för fara. När risken är liten kan
det också vara nödvändigt att balansera den mot
barnets rätt att vara tillsammans med sin familj.
Familjemedlemmars ansökningar om att återförenas med barnet skall hanteras positivt, humant
och snabbt.

Återsändande till ursprungslandet
Ett återsändande är inget alternativ om det ﬁnns
skälig risk för att barns rättigheter kommer att
kränkas. När risken för detta bedöms måste en
utredning göras, via nätverk inom socialtjänsten,
av hur förhållandena ser ut säkerhetsmässigt och
socioekonomiskt. Även de exakta arrangemangen
för barnens omvårdnad, deras möjligheter till
integration i värdlandet och deras rätt att behålla
sin identitet liksom kontinuiteten i uppfostran bör
bedömas.

Lokal integration
Om ett återsändande inte är möjligt är lokal integration det främsta alternativet. Den måste grundas på säker juridisk status, även bosättningsstatus.
Lämpliga långtidsarrangemang måste sedan göras.
Ny bosättning i ett tredje land kan vara den bästa
lösningen för några barn.
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Internationell adoption
Internationell adoption kan ske endast om alla
ansträngningar för att spåra och återförena en
familj har misslyckats, om den inte strider mot
barnets eller föräldrarnas uttalade önskemål och
om den stämmer överens med internationell rätt.
Adoption bör inte ske i asyllandet om barnet säkert
och frivilligt kan återvända till sitt hemland inom
den närmaste framtiden.

Utbildning och registerhållning
Utbildning av tjänstemän som arbetar med dessa
barn måste omfatta barnkonventionen, kunskap
om ursprungslandet, lämplig samtalsteknik, lyhördhet för kultur och kunskap om barns utveckling.
Det bör ﬁnnas ett detaljerat och integrerat system för uppgifter om dessa barn, innefattande
grundläggande biograﬁ för varje barn, med uppgifter om juridisk status, placering, utbildning, utsedda företrädare, försök till familjeåterförening,
totalt antal barn som rest in i landet eller nekats inresa, beviljad asyl eller återvändande till ursprungslandet, antal vårdnadshavare och advokater som
utsetts. Försiktighet måste iakttas så att sekretessen
skyddas, bl.a. för de familjemedlemmar som fortfarande ﬁnns kvar i ursprungslandet.

Artikel 22

Artikel 22 i Sverige
Artikeln berör barn som söker ﬂyktingstatus, alltså
asylsökande barn, och barn som innehar sådan status. (I det följande benämns för enkelhetens skull
den berörda gruppen som helhet »ﬂyktingbarn«.)
En stor grupp barn som alltså inte berörs av artikeln är barn som ansöker om uppehållstillstånd i
enlighet med andra regler, exempelvis på grund av
anknytning till en anhörig bosatt i Sverige. Artikeln gäller både barn som ansöker om asyl med sin
familj och barn som kommer ensamma, utan sin
vårdnadshavare.
FN:s barnrättskommitté har i samtliga tre sammanfattande slutsatser haft synpunkter på hur ﬂyktingbarns rättigheter i enlighet med artikel 22
beaktas i Sverige.

stånd inte heller kan beviljas på någon annan
grund), om det ﬁnns en uppenbar risk att barnet
annars håller sig undan och därigenom äventyrar en
förestående verkställighet som inte bör fördröjas,
och att det inte är tillräckligt med ett beslut om uppsikt. Förvar av barn får också ske i andra fall när ett
beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas,
t.ex. när det är fråga om utvisning på grund av brott.
Ett barn får inte hållas i förvar mer än 72 timmar,
eller, om det ﬁnns synnerliga skäl, ytterligare 72
timmar. Ett barn får inte skiljas från båda sina
vårdnadshavare genom att barnet eller vårnadshavaren tas i förvar. Om ett barn inte har någon vårdnadshavare i Sverige (dvs. är ensamkommande eller
har blivit övergivet här i landet) får barnet tas i förvar bara om det ﬁnns synnerliga skäl.

Förvarstagande av barn
I de första sammanfattande slutsatserna rörde kritiken
mot Sverige förvarstagande av asylsökande barn
(jämför artikel 37[b]). Barnrättskommittén noterade att praxis att ta barn i förvar enligt utlänningslagen är »diskriminerande såtillvida att svenska barn
i allmänhet inte kan tas i förvar innan de fyllt 18 år«
och föreslog att alternativ skulle övervägas till förvarstagande enligt nämnda lag. Se också artikel 2
och 37.
Reglerna för att ta barn i förvar ändrades den 1
januari 1997, inom ramen för en stor reform av den
då gällande utlänningslagen (1989:529). För att
uppfylla konventionens artikel 37(b), att frihetsberövande av barn endast får användas som »en sista
utväg och för kortast lämpliga tid«, föreslog Barnkommittén i sitt delbetänkande Barnkonventionen
och utlänningslagen (sou 1996:115) att förvar av
barn som huvudprincip bara skall få tillgripas i fall
då det är »oundgängligen nödvändigt för att säkerställa verkställigheten av ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut«. Barnkommitténs uppfattning
var, sammanfattningsvis, att reglerna om förvar
skulle ändras och användas ytterst restriktivt (sou
1996:115, s. 101 ff.). I den nya utlänningslagen
(2005:716) som trädde i kraft den 31 mars 2006
återﬁnns reglerna om förvarstagande i det tionde
kapitlet.
Lagen ger bara mycket begränsade möjligheter
att ta barn i förvar: Ett barn får tas i förvar om det
är sannolikt att han eller hon kommer att avvisas
med omedelbar verkställighet (vilket innebär att
det skall vara uppenbart att det inte ﬁnns någon
grund för ansökan om asyl och att uppehållstill-

Gömda barns rättigheter
I de andra sammanfattande slutsatserna noterade
barnrättskommittén »med oro« att principen om
icke-diskriminering (artikel 2) inte helt genomförts för barn utan uppehållstillstånd, de så kallade
»gömda barnen«. Kommittén uppmanade den
svenska regeringen att ompröva sin politik med
målsättningen att utöka rättigheterna för denna
grupp barn.
Kritiken mot Sverige vad gäller de gömda barnens rättigheter återkom i de tredje sammanfattande
slutsatserna, 2005. Kommittén beklagade att vissa
problem och rekommendationer som den tidigare
hade lämnat inte hade beaktats tillräckligt av den
svenska regeringen, bl.a. diskrimineringen av de
gömda barnen. Kommittén uttryckte oro över att
barn utan uppehållstillstånd, i synnerhet gömda
barn, inte har tillgång till utbildning och rekommenderade att Sverige skall fortsätta sitt arbete för att garantera att alla barn kan tillgodoses rätten till utbildning, inklusive barn utan uppehållstillstånd och gömda barn.
I förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande
barn m.ﬂ. anges att de grupper av barn som nämns
i förordningen har rätt till utbildning i det offentliga skolväsendet på i huvudsak samma villkor som
barn bosatta i Sverige, och rätt till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på samma villkor som
barn bosatta här. De barn som omfattas av förordningen är asylsökande barn, barn som har beviljats
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd men som inte är
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folkbokförda i Sverige och barn som har ansökt om
uppehållstillstånd och som av särskilda skäl har
medgetts rätt att vistas i Sverige medan ansökan
prövas. Rättigheterna enligt förordningen omfattar alltså inte barn som vistas illegalt i Sverige,
exempelvis barn som rest in i Sverige och vistats
här längre än tillåtet utan att ansöka om uppehållstillstånd.
När ett barn har fått beslut om avslag på ansökan
om uppehållstillstånd och beslutet har förenats
med beslut om avvisning eller utvisning (något
som är en huvudregel) har barnet alltjämt rätt till
utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg enligt ovan nämnda förordning. Rätten gäller
fram till det att beslutet om avvisning eller utvisning verkställs och barnet alltså lämnar Sverige.
Om barnet håller sig undan en verkställighet –
»lever gömd« – har han eller hon dock inte rätt till
förmånerna enligt förordningen. Kommunerna
har, med stöd av grundskoleförordningen (1994:
1194) och gymnasieförordningen (1992:394), möjlighet att ta emot barn och ungdomar som håller sig
undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut för utbildning. Någon skyldighet att ta
emot dessa barn och ungdomar ﬁnns dock inte för
kommunerna.
I mars 2006 gav regeringen en särskild utredare
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
reglera en rätt till utbildning, förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg för gömda barn och ungdomar. Utredarens uppdrag har inte omfattat de barn
som saknar uppehållstillstånd för att de aldrig sökt
sådant, men som trots detta vistas i Sverige (se
vidare kommittédirektiv 2006:28 och 2006:122).
Uppdraget redovisades i maj 2007. I sitt betänkande skriver utredningen att barn som lever gömda
beﬁnner sig i en utsatt position som de i regel inte
kan råda över, och rätten till skolgång skall därför
ses ur det enskilda barnets perspektiv. Rätten att
gå i skola innebär också att barnen får möjlighet att
komma ur sin isolering och att inhämta kunskaper
på samma villkor som andra barn och därmed förbereda sig för vuxenlivet. Utredningen föreslår
således att personer under 18 år som fått avslag på
en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och
som håller sig undan verkställigheten av beslutet,
skall ha rätt till skolgång. Kommunerna skall därmed också vara skyldiga att ta emot barnen i verksamheten. Barnen skall också ha rätt att delta i
offentligt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på samma villkor som barn som är
bosatta i Sverige. Utredningen konstaterar även
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att de nuvarande bestämmelserna om sekretess
inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen utgör ett relativt starkt skydd mot att uppgifter som kan identiﬁera barn i familjer som lever
gömda lämnas ut. Man ser därför inte något behov
av bestämmelser som förstärker sekretesskyddet.
Se vidare sou 2007:34, Skolgång för barn som avvisas
eller utvisas.
Vad gäller asylsökande, och även gömda, barns
rätt till hälso- och sjukvård, se artikel 24.

Ensamkommande barn
I de tredje sammanfattande slutsatserna uppehöll sig
barnrättskommittén i tämligen stor utsträckning
vid situationen för asylsökande barn, framför allt
för de så kallade ensamkommande barnen, dvs. de
barn som anländer till Sverige utan en legal vårdnadshavare och ansöker om uppehållstillstånd.
Kommittén uttryckte oro över det stora antalet
ensamkommande barn som har försvunnit från
Migrationsverkets boendeenheter och den mycket
långa asylprocessen som kan ha negativa följder för
barnets psykiska hälsa. Kommittén rekommenderade fortsatta ansträngningar, bl.a. för att öka samordningen av olika aktörers arbete (främst polisen,
socialtjänsten och Migrationsverket) för att kunna
ingripa skyndsamt och effektivt när barn försvinner och att överväga förordnandet av en god man
inom 24 timmar efter ankomsten för varje ensamkommande barn. Dessutom rekommenderade
kommittén att utbildningen av de yrkesgrupper
som arbetar med och för barn om de ensamkommande barnens rättigheter skulle fortsätta och förbättras.
Efter kommitténs rekommendationer har vissa
reformer ägt rum som är ägnade att förstärka skyddet för de ensamkommande barnen.
Den 1 juli 2005 trädde lagen (2005:429) om god
man för ensamkommande barn i kraft. Enligt
lagen skall en god man för ensamkommande barn
förordnas så snart det är möjligt. Den gode mannen skall ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets angelägenheter i såväl förmyndares som vårdnadshavares ställe. Lagen innebär att den gode mannen får ﬂer lagliga befogenheter och därmed ett mer heltäckande ansvar än tidigare, och barnet får en företrädare som, i stället för
barnets frånvarande föräldrar, har bättre förutsättningar att ta tillvara barnets intressen och verka
för dess bästa. Ett syfte med den nya lagen är att
motverka att barn försvinner från anvisat boende.

Artikel 22

Lagen omfattar även barn som av motsvarande
skäl kommit till Sverige men inte då varit ensamma utan först senare under sin vistelse blivit det,
exempelvis för att föräldrarna avviker utan att ta
barnet med sig eller avlider (se prop. 2004/05:
136).
Dessutom gäller från den 1 juli 2006 att ansvaret för ensamkommande barns boende och
omsorg förts över från Migrationsverket till kommunerna, genom en ändring i lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.ﬂ. Ett syfte med
lagändringen var att förtydliga Migrationsverkets
och kommunernas respektive roller och ansvarsfördelningen dem emellan. Migrationsverket skall
träffa avtal med kommuner som anordnar boende
för barnen. Verket skall bara ha rena korttidsboenden, där barnen bor i väntan på att ﬂytta vidare
till ett kommunalt boende. Verket skall också stå
för annan myndighetsutövning, såsom att ge ekonomiskt bistånd inom ramen för den ovan nämnda lagen om mottagande av asylsökande m.ﬂ. Verket har alltså befriats från sin dubbla roll – att dels
stå för omvårdnad, dels vara beslutsfattare i asylärendet – och de problem detta kunde innebära.
Dessutom syftade ändringen till att de asylsökande ensamkommande barnen fullt ut skulle
komma i åtnjutande av socialtjänstens stödinsatser, om de bor i kommunalt boende. Ännu
våren 2007 har dock inte reformen fungerat så
som var avsett. Väldigt få kommuner har anmält
sitt intresse att ingå avtal med Migrationsverket
om permanent mottagande av de ensamkommande barnen, med följden att många barn har fått bo
lång tid i de boendeenheter som ﬁnns i fyra så kallade ankomstkommuner och som är avsedda att ge
ett tillfälligt boende innan barnen ﬂyttar vidare
till mer permanent boende i någon annan kommun.
Barnombudsmannen har i december 2006 i en
skrivelse till regeringen kritiserat resultatet av boendereformen. Barnombudsmannen skriver bl.a.:
»… Ett av skälen bakom den lagändring som
infördes den 1 juli i år var att det är kommunerna
som har kunskap och erfarenhet av att ge barn en
bra vardag när familjen av något skäl inte kan det.
För få kommuner är villiga att ta på sig ansvaret
för att ta emot de ensamkommande barnen och
erbjuda dem en bra och trygg tillvaro i Sverige. I
mitten av november hade endast åtta kommuner
slutit en överenskommelse om boendeplatser med
Migrationsverket. Det innebär att många barn,

som redan lever i en utsatt situation, hamnar i
kläm när kommunerna inte anser sig ha förutsättningar för att ordna deras boende. … Samhället
måste … ta sitt ansvar för dessa barn som inte har
någon förälder som kan göra detta. De ensamkommande barnen behöver få allt stöd och all
hjälp som krävs för ett bra liv i väntan på besked i
asylprocessen. Det är oacceptabelt och ovärdigt att
behandla de ensamkommande barnen på det sätt
som nu görs. Barnen hamnar i kläm mellan olika
myndigheter som inte lyckas komma överens. En
snabb lösning behövs för att dessa barn ska få en
bra tillvaro. Regeringen måste ge Migrationsverket och kommunerna förutsättningar för att komma överens och lösa de problem som ﬁnns för att
de ensamkommande barnen ska få en bättre och
tryggare situation.«

Även Sveriges kommuner och landsting (skl) har
kritiserat boendereformen. I en skrivelse till regeringen i mars 2007 begär SKL att ansvaret för det
tillfälliga mottagandet återförs från ankomstkommunerna till Migrationsverket.

Barnets bästa och
fastställandet av barns ﬂyktingstatus
I de tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade också barnrättskommittén att lämpliga och
effektiva åtgärder skall vidtas, bl.a. genom ändringar i Migrationsverkets riktlinjer och förfaranden,
för att bättre hänsyn skall tas till barnets bästa i
asylförfaranden.
Kommittén rekommenderade också att hänsyn
skall tas till barns speciella behov och utvecklingsvillkor när barns ﬂyktingstatus skall fastställas, i
synnerhet genom att prioritera barns ansökningar,
samt ta hänsyn till barnspeciﬁka former av förföljelse vid prövning av ett barns ansökan om asyl enligt
1951 års ﬂyktingkonvention. Barnspeciﬁka grunder
för förföljelse är sådan förföljelse som drabbar barn
just för att de är barn, exempelvis tvångsrekrytering
av barnsoldater, tvångsäktenskap, handel med barn
och könsstympning av ﬂickor.
United Nations High Commissioner for Refugees (unhcr) och några medlemmar av International Save the Children Alliance in Europe (bl.a.
svenska Rädda Barnen) har gemensamt tagit initiativ till ett samarbete för ensamkommande barn –
Separated Children in Europe Programme (scep).
Programmet syftar till att de ensamma barn och
ungdomar som kommit till eller genom Europa
skall få åtnjuta fullständiga rättigheter och att
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Exempel på tillämpning av artikel 22
Migrationsverkets arbete med att utveckla
en metod för och kompetensen i att samtala med och utreda barn
Migrationsverket och Barnombudsmannen har i samarbete med institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet utvecklat en metod för samtal med barn i migrationsprocessen.
Arbetet har delvis ﬁnansierats av Europeiska ﬂyktingfonden.
Det första steget i arbetet inleddes 2003. Femton handläggare med särskild inriktning på ärenden
rörande ensamkommande barn deltog i en årslång utbildning. Varje kurstillfälle pågick under två
dagar och innehöll både teoretiska och praktiska moment. Handläggarna ﬁck praktisk träning och
kontinuerlig handledning i verkliga ärenden. Samtliga intervjuer som handläggarna genomförde
med barn skrevs ut ord för ord för att ge en bild av samspelet mellan handläggare och barn och utvecklingen av samtalet. Protokollen sändes till kursledaren som lämnade kommentarer. Genom träning och handledning ﬁck alltså handläggarna möjlighet att utveckla sitt eget förhållningssätt i olika
typer av ärenden och med barn i olika åldrar. Utbildningen ledde fram till en metodhandbok (Intervjuguide).
Som ett andra steg spreds under 2004 utbildningen vidare till ett trettiotal handläggare och
beslutsfattare på olika orter i Sverige. Till skillnad från den första utbildningsinsatsen under 2003
vände sig utbildningen 2004 framför allt till personal från de enheter som arbetar med barnfamiljsärenden. Utbildningen omfattade sju arbetsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Liksom under 2003 var
syftet med att ha tid mellan träffarna att få tillfälle att tillämpa sina nya kunskaper vid utredningar
med barn i den ordinarie verksamheten, för att vid nästa utbildningstillfälle kunna diskutera, ställa
frågor och få feed-back.
Det tredje steget i Migrationsverkets arbete med att fördjupa kompetensen har varit att föra in
utbildningen »Att utreda barn« som en ordinarie del i verkets interna utbildningsprogram. Utbildningen (som omfattar totalt tre dagar uppdelat på två tillfällen) riktar sig till handläggare och beslutsfattare som arbetar med att utreda barn, såväl ensamkommande som barn i familj. Deltagarna skall
ha minst två års anställningstid inom verket och ha genomgått grundläggande kurs i intervjumetodik och barns utveckling. Syftet med utbildningen är att förmedla en för verket gemensam metod för
att utreda barn och att deltagarna skall få grundläggande kunskaper i hur man använder den metodhandbok som arbetades fram år 2003. Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, rollspel och
andra praktiska övningar. Deltagarna förväntas också genomföra ett antal utredningar med barn
mellan kurstillfällena. Barnkonventionen är en utgångspunkt i utbildningen.

barnets bästa skall råda. Inom ramen för programmet har en deklaration om god praxis tagits fram.
Deklarationen fastställer en policy och praxis för
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programmets arbete och är tänkt att vara ett redskap för myndigheter som kommer i kontakt med
ensamkommande asylsökande barn.

Artikel 22

Checklista för artikel 22
n Tas i asylprocessen hänsyn till barns särskilda behov och rättigheter, särskilt när barnet
kommer ensamt?
n Genomförs samtal med asylsökande barn i en barnanpassad miljö och av särskilt utbildad personal?
n Behandlas ansökningar om familjeåterförening positivt, humant och snabbt?
n Får asylsökande barn information om sina rättigheter på sitt eget språk?
n Får asylsökande barn
 tillräckligt med stöd och rehabilitering för trauman som de kan ha upplevt?
 all nödvändig hälso- och sjukvård?
 utbildning som erkänner deras kultur, språk och behov av social integration?
 bostäder i trygga miljöer?
n Behandlas barn »utan papper« utifrån barnkonventionens bestämmelser?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 22 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 7

rätt till medborgarskap och att få vetskap om sina föräldrar och att omvårdas
av dem
artikel 8
rätt att behålla sin identitet
artikel 9
rätt att inte åtskiljas från sina föräldrar utom när det är nödvändigt för barnets bästa
artikel 10 familjeåterförening
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 30 rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
artikel 37 frihetsberövande som en sista utväg
artikel 38 väpnad konﬂikt
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
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Artikel 23

Rättigheter för barn
med funktionshinder
TEXTEN I ARTIKEL 23

1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt
handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar
för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till
barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos
andra som tar hand om barnet.
3. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det
bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då
så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar
eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och
skall syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv
tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till
rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i
samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och
andliga utveckling.
4. Konventionsstaterna skall i en anda av internationellt samarbete
främja utbyte av lämplig information på området för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling av handikappade barn, innefattande spridning av och tillgång till information
om habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det
möjligt för konventionsstater att förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet på dessa områden. Särskild hänsyn skall
härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Sammanfattning
I artikel 2 krävs att staterna garanterar alla rättigheter i barnkonventionen utan åtskillnad av något
slag. Formuleringen täcker in funktionshinder hos
såväl barnet som dess föräldrar eller vårdnadshava-

re. Artikel 23 ger ytterligare vägledning för hur
funktionshindrade barns rättigheter skall realiseras. Ett funktionshindrat barn skall tillförsäkras
levnadsförhållanden som »främjar självförtroen-
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de« och underlättar »barnets aktiva deltagande i
samhället«. I punkt 2 och 3 framställs det funktionshindrade barnets rätt till »särskild omvårdnad«, och åter betonas att biståndet skall syfta till
att barnet får »effektiv tillgång till« olika tjänster,
»på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga
integrering i samhället och individuella utveckling
…«. Punkt 4 framhåller att internationellt utbyte
av information kan förbättra konventionsstaternas
möjligheter och kunskaper inom området.
I december 2006 antog FN:s generalförsamling
Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, som antogs av generalförsamlingen 1993, var det första detaljerade instrumentet
som bekräftade alla funktionshindrade människors
rättigheter.
FN:s barnrättskommitté höll en dag för allmän
diskussion om »rättigheter för barn med funktionshinder« 1997 och antog då detaljerade rekommendationer. Under 2006 antogs den allmäna
kommentaren nr 9, »Rättigheter för barn med
funktionshinder«.

Att erkänna mänskliga
rättigheter för funktionshindrade
Bakgrund
Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som antogs 2006 var resultatet av
en lång kamp för att tydligt och fullt ut erkänna att
funktionshindrade skall ha samma mänskliga rättigheter som alla andra. (När denna handbok
skrevs hade den ofﬁciella översättningen av nämnda konvention ännu inte slutförts. Översättningen
av såväl konventionens titel som citat ur konventionstexten är översättarens egen version.) Den
enda hänvisningen till funktionshinder som ﬁnns i
det internationella regelverket för mänskliga rättigheter är artikel 25 i Allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna. Där erkänns att var och en
har »rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet,
sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under
omständigheter utanför hans eller hennes kontroll«. Funktionshinder nämns varken i den internationella överenskommelsen om medborgerliga
och politiska rättigheter eller i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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Under 1970-talet antog FN:s generalförsamling
Förklaringen om rättigheter för utvecklingsstörda (20
december 1971) och Förklaringen om rättigheter för
funktionshindrade (9 december 1975) som båda deklarerar att funktionshindrade har samma medborgerliga och politiska rättigheter som andra. År 1982
antog generalförsamlingen världsaktionsprogrammet för handikappade.
Det globala expertmötet för att granska världsprogrammet rekommenderade 1987 att generalförsamlingen skulle kalla till en särskild konferens för
att utarbeta en internationell konvention om att
avskaffa alla former av diskriminering mot människor med funktionshinder. Den skulle ratiﬁceras i
slutet av decenniet. Italien lade fram ett utkast för
generalförsamlingen 1987. Ytterligare förslag kom
1989 men något samförstånd kunde inte nås. Det
var många representanter som ansåg att redan
beﬁntliga dokument om mänskliga rättigheter verkade garantera funktionshindrade samma rättigheter som alla andra. Efter diskussionerna i generalförsamlingen kom Ekonomiska och sociala rådet
vid sin första ordinarie session 1990 överens om att
utarbeta ett internationellt instrument av ett annat
slag. Kommissionen för social utveckling ﬁck mandat att inrätta en arbetsgrupp med regeringsexperter för att utarbeta standardregler om lika möjligheter för funktionshindrade barn, ungdomar och
vuxna.
Standardreglerna för att tillförsäkra människor
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet antogs av FN:s generalförsamling 1993. I en
lång allmän kommentar om personer med funktionshinder uppmärksammade Kommittén för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hur
viktiga standardreglerna och en öppen diskussion
om funktionshinder är (hri/gen/1/Rev.8, s. 25 f).
Förslaget om en konvention förespråkades fortfarande, och 2001 beslutade generalförsamlingen
att inrätta en ad hoc-kommitté för att »överväga
förslag till en omfattande och integrerad internationell konvention i syfte att främja och skydda
funktionshindrade personers rättigheter och värdighet …« Ad hoc-kommittén slutförde sitt arbete 2006, och konventionen antogs i december 2006
och var öppen för underskrift i mars 2007. Den träder i kraft när 20 stater har ratiﬁcerat den.
I ett uttalande till Rådet för mänskliga rättigheter
i september 2006 säger den särskilde rapportören
om funktionshinder att godkännandet av konventionen är slutet på en lång kamp som har pågått
under ﬂera decennier. Kampen har gällt att personer

Artikel 23

med funktionshinder och deras rättigheter skall vinna erkännande, »som mänskliga rättigheter som
kräver skydd i ett starkt, juridiskt bindande instrument som staterna kan förbinda sig att följa, inte
bara som en moralisk, utan som en juridisk skyldighet«. (Den särskilde rapportören inrättades 1994 av
Kommissionen för social utveckling för att övervaka
genomförandet av standardreglerna.) I en rapport
2002 föreslog den särskilde rapportören ett tillägg
till standardreglerna (e/cn.5/2002/4 och bilaga).
Tillägget kompletterade och utvecklade texten på
vissa områden som han tidigare hade angett i en rapport till Kommissionen för social utveckling
(e/cn.5/2000/3, bilaga). Medan konventionen uppfyller behovet av ett juridiskt bindande dokument
anser den särskilde rapportören att standardreglerna
tillsammans med det föreslagna tillägget »representerar programvaran för att omsätta konventionens
text och anda i verkligheten« (e/cn.5/2005/5). I en
rapport från den särskilde rapportören 2006 ﬁnns en
analys av svaren på en detaljerad enkätundersökning
av staternas framsteg när det gäller att genomföra
reglerna (se e/cn.5/2006/4).

Konventionen om rättigheter för
människor med funktionsnedsättning
Syftet med konventionen, som anges i artikel 1, är
»att främja, skydda och säkerställa fullständigt och
lika åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter för alla människor med
funktionsnedsättning, och att främja respekt för
deras inneboende värdighet«. I inledningen erkänns att barn med funktionsnedsättning till fullo
skall åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samma grunder som andra
barn, och där påminns också om de relevanta skyldigheter som konventionsstaterna till barnkonventionen har åtagit sig. I artikel 7, »Barn med funktionsnedsättning«, krävs att staterna skall »vidta
alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att barn
med funktionsnedsättning åtnjuter alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter på samma
grunder som andra barn«.
Konventionen innehåller ett antal bestämmelser som speciﬁkt hänvisar till barn. Några av dessa
speglar helt enkelt bestämmelser i barnkonventionen, t.ex. hänvisningen till respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågan hos barn med
funktionshinder (artikel 3 [h]), principen om barnets bästa, barnets rätt att uttrycka sina åsikter och
att dessa beaktas (artikel 7[2] och [3]). Andra

bestämmelser går längre, t.ex. genom att ange mer
speciﬁka skyldigheter för att säkerställa ett utbildningssystem som med stöd är öppet för alla på alla
nivåer (artikel 24), och för att säkerställa att ett
barn inte i något enskilt fall skall skiljas från sina
föräldrar på grund av en funktionsnedsättning vare
sig hos barnet eller en av eller båda föräldrarna
(artikel 23[4]). I artikel 41 i barnkonventionen
poängteras att ingenting i konventionen skall
inverka på bestämmelser som går längre när det
gäller att förverkliga barnets rättigheter och som
ﬁnns i andra instrument som staten har ratiﬁcerat.
Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning inrättar en kommitté för att
övervaka genomförandet av den. Av ett fakultativt
protokoll till konventionen som antogs samtidigt
framgår att staterna erkänner kommittén som
behörig att ta emot och granska anmälningar från
enskilda individer eller grupper som hävdar att de
har utsatts för kränkningar av konventionen. (Den
fullständiga texten ﬁnns på http://www.ohchr.org/
english/law/)

Allmän kommentar om »Rättigheter
för barn med funktionshinder«
FN:s barnrättskommitté antog 2006 den allmänna
kommentaren nr 9, »Rättigheter för barn med
funktionshinder«. Syftet med den är att ge staterna vägledning och bistånd när de genomför rättigheterna för barn med funktionshinder, »på ett
övergripande sätt som täcker alla konventionens
bestämmelser« (se faktaruta för sammanfattning
och den fullständiga texten på http://www.ohchr.
org/english/bodies/crc/comments.htm).
Kommittén har yttrat sig i frågor om funktionshinder i två andra allmänna kommentarer. I den
ena, »Att genomföra barns rättigheter under deras
tidiga utveckling«, noterar kommittén att barnens
första levnadsår är en period när funktionshinder
oftast diagnostiseras, och deras inverkan på barnens välfärd och utveckling erkänns:
»Små barn bör aldrig placeras på institution
endast på grund av ett funktionshinder. Att säkerställa att de har lika möjligheter att till fullo delta i
utbildning och samhällsliv bör prioriteras liksom
att få bort de hinder som motverkar att deras rättigheter kan förverkligas. Små barn med funktionshinder har rätt till lämpligt bistånd från specialister, bl.a. stöd för deras föräldrar (eller andra
vårdnadshavare). Barn med funktionshinder bör
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FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 9, 2006, sammanfattning
Rättigheter för barn med funktionshinder
Syftet med den allmänna kommentaren är att ge vägledning och bistånd till konventionsstaterna när
de genomför rättigheterna för barn med funktionshinder. Kommittén lyfter fram hur viktigt det är
att skapa politisk vilja och engagemang för att undersöka orsakerna till funktionshinder och att tilllämpa effektiva åtgärder för att förebygga funktionshinder.
Kommittén noterar att barn med funktionshinder fortfarande möter många hinder och har stora
svårigheter att till fullo åtnjuta de rättigheter som konventionen omfattar. Den poängterar att hindren inte är funktionsnedsättningen i sig utan en kombination av sociala, kulturella och fysiska hinder
och den attityd som barn med funktionshinder möter i sitt dagliga liv. Strategin är därför att vidta
nödvändiga åtgärder för att få bort dessa hinder.
Artikel 2 och 23: Den allmänna kommentaren inriktar sig först och främst på de viktiga bestämmelserna i artikel 2 och 23. När det gäller artikel 2 föreslår kommittén att staterna skall:
 föra in funktionshinder som en förbjuden orsak till diskriminering i författningar och/eller i speciﬁka lagar mot diskriminering
 ge effektiv upprättelse, som skall vara lätt tillgänglig för barnen, deras föräldrar och/eller andra
som har hand om barnet, när barn med funktionshinder upplevt kränkningar av sina rättigheter
 genomföra kampanjer för att öka medvetenheten och kunskapen hos allmänheten och hos speciﬁka yrkesgrupper för att förebygga/avskaffa diskriminering.
Kommittén betonar hur viktigt det är att ägna ﬂickor med funktionshinder särskild uppmärksamhet
och, om så behövs, vidta ytterligare åtgärder.
Punkt 1 i artikel 23, att åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör aktivt deltagande i samhället, bör betraktas som
»huvudprincip« vid genomförandet av barnkonventionen för barn med funktionshinder. De åtgärder som vidtas, t.ex. inom hälso- och sjukvård och utbildning, bör uttryckligen syfta till att barn med
funktionshinder uppnår maximal delaktighet i samhället.
Konventionsstaterna bör utveckla och på ett effektivt sätt genomföra övergripande riktlinjer som
också innehåller en handlingsplan. Syftet med dem bör vara fullständigt åtnjutande av rättigheterna
i konventionen utan åtskillnad, och den bör också säkerställa att det funktionshindrade barnet och
dess föräldrar eller andra vårdnadshavare får den speciella omvårdnad och det bistånd de är berättigade till, om möjligt kostnadsfritt. Med hänvisning till punkt 2 och 3 i artikel 23 uppmanar kommit-

alltid behandlas med värdighet och på ett sätt som
uppmuntrar deras självtillit …« (crc/c/gc/7,
punkt 36[d].)

I den andra kommentaren, »Ungdomars hälsa och
utveckling«, hänvisar kommittén till rätten till
utbildning och hälsa för ungdomar med funktionshinder:
»… hänsyn bör tas till de speciella rättigheter som
ungdomar med funktionshinder har, och bistånd
bör ges för att säkerställa att det funktionshindrade
barnet verkligen har tillgång till och får en utbildning av god kvalitet. Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till grundutbildning,
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undervisning efter grundutbildningen och högre
utbildning för barn och ungdomar med funktionshinder, om möjligt i den ordinarie skolan …«
»I enlighet med artikel 23 i konventionen har
ungdomar med psykiska och/eller fysiska funktionshinder lika rätt till bästa uppnåeliga standard
på fysisk och psykisk hälsa. Konventionsstaterna är
skyldiga att förse ungdomar med funktionshinder
med de hjälpmedel som behövs för att de skall
kunna förverkliga sina rättigheter. Konventionsstaterna bör (a) säkerställa att sjukvårdsinrättningar, material och tjänster är tillgängliga och åtkomliga för alla ungdomar med funktionshinder och
att dessa inrättningar och tjänster främjar deras
självtillit och aktiva delaktighet i samhället, (b)

Artikel 23

tén staterna att prioritera särskild vård och särskilt bistånd till barn med funktionshinder. Staterna
uppmanas också att till det yttersta av sina tillgängliga resurser investera i åtgärder för att avskaffa
diskriminering och maximera delaktigheten samt att säkerställa att barn med funktionshinder får
effektiv tillgång till teoretisk och praktisk utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering, förberedelse för arbete och rekreation.
När det gäller punkt 4 uppmuntrar kommittén ett mer aktivt utbyte av information om förebyggande och behandling. Den uppmanar också staterna att ägna mer uppmärksamhet åt barn med
funktionshinder inom ramarna för bilateralt eller multilateralt utvecklingsbistånd.
Allmänna åtgärder för genomförande: Kommittén understryker behovet av att det ﬁnns tydliga
bestämmelser i lagstiftningen för skydd och utövande av de speciﬁka rättigheterna för barn med
funktionshinder. Viktigt är också att planer och strategier för barn med funktionshinder införs i
nationella handlingsplaner, med mätbara resultat. Det bör ﬁnnas ett samordningsorgan för barn med
funktionshinder som en del i ett bredare samordningssystem för barnets rättigheter eller av ett nationellt samordningssystem för personer med funktionshinder. Det är konventionsstaternas yttersta
ansvar att se till att tillräckliga ekonomiska resurser anslås till barn med funktionshinder tillsammans
med strikta riktlinjer för hur tjänsterna skall tillhandahållas. Datainsamling bör spegla den faktiska
situationen för barn med funktionshinder. När det gäller behovet av oberoende övervakning betonar kommittén med hänvisning till den allmänna kommentaren nr 2, »De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter och deras roll«, att institutionerna måste vara tillgängliga för barn med
funktionshinder, inte bara fysiskt utan också så att dessa barn lätt kan klaga eller väcka frågor under
sekretess. Staterna bör stödja och samarbeta med de frivilligorganisationer som tillhandahåller tjänster för barn med funktionshinder. Med hänvisning till artikel 42 i konventionen bör staterna genomföra systematiska insatser för att öka medvetenheten och erbjuda utbildning, bl.a. i punktskrift och
andra former för kommunikation, och använda massmedierna för att främja positiva attityder till
barn med funktionshinder.

Andra rättigheter i konventionen
Den allmänna kommentaren granskar rättigheterna för barn med funktionshinder i förhållande till
andra artiklar i barnkonventionen och använder då den gruppering av artiklar som även används vid
rapporteringen. Den fullständiga texten ﬁnns på http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.

säkerställa att den utrustning och personal som
behövs är tillgänglig för dem så att de kan förﬂytta
sig, delta och kommunicera, (c) ägna särskild uppmärksamhet till de särskilda behov som ungdomar
med funktionshinder har när det gäller sexualitet,
och (d) få bort de hinder som motverkar att ungdomar med funktionshinder kan förverkliga sina
rättigheter.« (crc/gc/2003/4, punkt 19 och 35.)

I kommitténs granskning av staternas rapporter
fram till och med den fyrtiotredje sessionen i september/oktober 2006 har de sammanfattande slutsatserna innehållit förslag om att staterna skulle
beakta standardreglerna för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och

jämlikhet samt kommitténs egna rekommendationer som antogs efter den allmänna diskussionen
1997 (se nedan). Kommittén tar upp en rad olika
frågor med staterna, bl.a. bristen på nationella
riktlinjer eller strategier, otillräcklig datainsamling,
behovet av att öka medvetenheten för att bekämpa
diskriminering och vikten av att uppfylla rätten för
barn med funktionshinder att skaffa sig en utbildning inom det ordinarie utbildningssystemet.

Definitioner av »funktionshinder«
Trots att FN:s barnrättskommitté i några fall har
kritiserat en »snäv« deﬁnition av begreppet funktionshinder har den inte försökt att själv ge någon
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deﬁnition. I den allmänna kommentaren nr 9 konstateras att en av de största utmaningarna för att få
riktig statistik
»… är att det inte ﬁnns någon allmänt accepterad
och tydlig deﬁnition av begreppet funktionshinder. Konventionsstaterna uppmuntras att formulera en lämplig deﬁnition som garanterar att alla
barn med funktionshinder inkluderas så att de får
ta del av det särskilda skydd och de handlingsprogram som utvecklats för dem …« (crc/c/gc/9,
punkt 19.)

I den allmänna kommentaren (punkt 7) citeras
också den vida deﬁnitionen som ﬁnns i artikel 1 i
Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning: »Människor med funktionsnedsättning innefattar de som har långsiktiga fysiska,
psykiska, intellektuella eller syn- eller hörselskador
eller syn- eller hörselsjukdomar eller sjukdomar
som vid interaktion på grund av olika hinder kan
motverka att de till fullo och på ett effektivt sätt är
delaktiga i samhället på samma grunder som
andra.« Även inledningen till denna konvention
erkänner »att funktionshinder är ett utvecklingsbegrepp och att funktionshinder uppstår vid interaktion mellan personer med sjukdomar eller skador och miljöbetingade hinder och förhållningssätt
som motverkar att de till fullo kan delta i samhället
på samma grunder som andra«.
Standardreglerna säger: »Begreppet ’funktionsnedsättning’ innefattar ett stort antal olika funktionshinder i befolkningsgrupper överallt i världen.
Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund
av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar,
syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska
tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller
övergående natur« (Inledning, punkt 17).

Diskriminering
på grund av funktionshinder
Deﬁnitionen av »diskriminering på grund av funktionsnedsättning« i Konventionen om rättigheter för
människor med funktionsnedsättning speglar deﬁnitionerna i andra instrument (för diskussion, se artikel 2): »åtskillnad, undantag eller inskränkning på
grund av funktionsnedsättning, som har till syfte
eller följd att begränsa eller omintetgöra erkännandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala,
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kulturella eller medborgerliga området eller något
annat område för människor med funktionsnedsättning eller åtnjutandet eller utövandet av dessa
rättigheter och friheter på samma grunder som
andra …«
I den allmänna kommentaren nr 9 noterar kommittén att
»… Diskriminering, ofta faktisk sådan, äger rum
när det gäller olika aspekter av funktionshindrade
barns liv och utveckling. Som ett exempel leder
social diskriminering och stigmatisering till att
barnen marginaliseras och utesluts, och deras
överlevnad och utveckling kan till och med hotas i
form av våld. Diskriminering när det gäller tillhandahållande av tjänster utesluter dem från
utbildning och hindrar dem från att få sjukvård
och socialtjänst av god kvalitet. Bristen på lämplig
teoretisk och praktisk utbildning diskriminerar
dem genom att de nekas möjligheter till arbete i
framtiden. Fortfarande är social stämpling, rädsla,
överbeskyddande, negativa attityder, felaktiga
föreställningar och fördomar mot barn med funktionshinder vanligt i många samhällen, vilket
leder till att de marginaliseras och lämnas utanför
…« (crc/c/gc9/, punkt 8.)

Kommittén fortsätter med att föreslå att staterna i
sina insatser för att förebygga och avskaffa alla former av diskriminering mot barn med funktionshinder bör vidta följande åtgärder:
»— tydligt föra in funktionshinder som en förbjuden
orsak till diskriminering i författningar om ickediskriminering, och/eller föra in särskilda förbud
mot diskriminering på grund av funktionshinder i
särskilda lagar eller bestämmelser mot diskriminering
— se till att det ges effektiv upprättelse, som är lätt
tillgänglig för barn med funktionshinder och
deras föräldrar och/eller andra som har hand om
barnet, i de fall då rättigheterna för barn med
funktionshinder kränks
— genomföra kampanjer för att öka medvetenheten
som riktar sig dels till allmänheten, dels till särskilda yrkesgrupper i syfte att förebygga och
avskaffa den faktiska diskrimineringen av barn
med funktionshinder.« (crc/c/gc/9, punkt 9.)

Kommittén lyfter fram behovet av att ägna ytterligare uppmärksamhet mot ﬂickor med funktionshinder.

Artikel 23

Kommittén uppfattar ofta former av diskriminering av barn med funktionshinder när de granskar staternas rapporter. Den uttrycker ofta oro för
detta i allmänhet, men ser också diskriminering i
rapporter från speciﬁka stater. Den kommenterar
marginalisering av såväl barn med funktionshinder
som barn till funktionshindrade föräldrar.

Orsaker till funktionshinder
Många artiklar i barnkonventionen rör orsaker till
funktionshinder, och därför kan genomförandet av
dem bidra till att förebygga funktionshinder, t.ex.
artiklarna som rör skydd mot inblandning i väpnade konﬂikter och skydd mot våld och olika former
av utnyttjande. Artikel 6 (rätten till liv, överlevnad
och maximal utveckling) och artikel 24 (rätten till
hälsa och sjukvård) är relevanta för att förebygga
funktionshinder och för att respektera rätten till
särskild vård för barn med funktionshinder.
Förebyggande av alla former av våld och utnyttjande är relevant också för att förebygga funktionshinder. Det tas upp i olika artiklar i konventionen,
särskilt artikel 19 (skydd mot alla former av fysiskt
eller psykiskt våld), artikel 32 (ekonomiskt utnyttjande), artikel 34 (sexuellt utnyttjande), artikel 36
(andra former av utnyttjande) och artikel 37 (förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning).
Även i kommitténs allmänna kommentar nr 9
diskuteras orsakerna till funktionshinder och förebyggande arbete:
»Orsakerna till funktionshinder är många och
därför varierar det förebyggande arbetet. Ärftliga
sjukdomar som ofta orsakar funktionshinder kan
förebyggas i några samhällen som tillämpar äktenskap inom släkten, och under sådana förhållanden
rekommenderas allmän medvetenhet och tester
före befruktning. Smittsamma sjukdomar är fortfarande orsak till många funktionshinder över
hela världen, och vaccinationsprogrammen bör
utökas i syfte att nå allmän immunitet mot alla
smittsamma sjukdomar som kan förebyggas. Dålig
näringstillförsel har långsiktig inverkan på barns
utveckling, och den kan leda till funktionshinder
såsom synskador på grund av brist på vitamin A.
Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna inför och förbättrar den prenatala vården för
barn och säkerställer att kvinnor får hjälp som håller tillräcklig kvalitet under förlossningen. Konventionsstaterna rekommenderas också att till-

handahålla lämplig sjukvård efter förlossningen
och att utveckla kampanjer för att informera föräldrar och andra som tar hand om barnet om
grundläggande barnhälsovård och kosthållning. I
detta avseende rekommenderar kommittén också
att konventionsstaterna fortsätter att samarbeta
och söka tekniskt bistånd hos bl.a. WHO och
UNICEF.«
»Olycksfall i hemmet och traﬁkolyckor är vanliga orsaker till funktionshinder i några länder,
och riktlinjer för att förebygga detta behöver tas
fram och genomföras, t.ex. lagar om traﬁksäkerhet
i allmänhet och om att använda säkerhetsbälte.
Livsstilsfrågor, såsom alkohol- och drogmissbruk
under graviditeten, är också orsaker till funktionshinder som kan förebyggas, och i några länder vållar fetalt alkoholsyndrom (fosterskador på grund
av moderns alkoholmissbruk under graviditeten)
stor oro. Allmän utbildning och arbete för att hitta
och stödja de gravida kvinnor som kan missbruka
sådana ämnen är några av de åtgärder som kan
vidtas för att förebygga orsaker till funktionshinder hos barn. Farliga miljögifter bidrar också till
många funktionshinder. Gifter som bly, kvicksilver, asbest etc. är vanliga i de ﬂesta länder. Staterna bör inrätta och genomföra riktlinjer för att
förebygga dumpning av farligt material och andra
sätt att förorena miljön. Dessutom bör strikta
riktlinjer tas fram och säkerhetsåtgärder vidtas för
att förebygga strålningsolyckor…« (crc/c/gc/9,
punkt 53–54.)

Den allmänna kommentaren fortsätter med en diskussion om inverkan av väpnade konﬂikter och då
särskilt riskerna med landminor och andra odetonerade bomber (se artikel 38).

»… ett fullvärdigt och anständigt liv
under förhållanden som säkerställer
värdighet, främjar självförtroende och
möjliggör barnets aktiva deltagande
i samhället«
Kommittén säger i den allmänna kommentaren att
den första punkten i artikel 23
»… bör betraktas som huvudprincip vid genomförandet av barnkonventionen för barn med funktionshinder: åtnjutandet av ett fullvärdigt och
anständigt liv under förhållanden som säkerställer
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör
barnets aktiva deltagande i samhället. De åtgärder
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som konventionsstaterna vidtar för att förverkliga
rättigheterna för barn med funktionshinder bör
inriktas mot detta mål. Huvudbudskapet i denna
punkt är att barn med funktionshinder skall känna sig delaktiga i samhället. De åtgärder som vidtas för att genomföra rättigheterna i barnkonventionen när det gäller barn med funktionshinder,
t.ex. inom områdena utbildning och hälsa bör vara
tydligt inriktade mot att dessa barn skall nå maximal delaktighet i samhället.« (crc/c/gc/9,
punkt 11.)

Rätten till delaktighet
för barn med funktionshinder
Barn med funktionshinder har samma rätt till delaktighet i beslut som andra barn enligt artikel 12.
För att ge dem samma möjligheter till detta kan det
krävas särskild utbildning och strategier, anpassning av byggnader och handlingsprogram och
lämplig teknik. I Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning framhålls detta i artikel 7: »Konventionsstaterna skall säkerställa att
barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, på samma
grunder som andra barn, och att få bistånd som är
anpassat efter funktionsnedsättning och ålder för
att förverkliga denna rättighet.« Även staternas allmänna skyldigheter, som är uppräknade i artikel 4
i den nya konventionen, tar upp nära samråd med
och aktivt deltagande av personer med funktionsnedsättning, bl.a. barn, genom deras representativa
organisationer, i arbetet med att genomföra konventionen och i andra beslut i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.
I den allmänna kommentaren nr 9 noterar kommittén följande:
»Oftast är det vuxna med och utan funktionshinder som utarbetar riktlinjer och fattar beslut när
det gäller barn med funktionshinder medan barnen själva lämnas utanför processen. Det är
väsentligt att barn med funktionshinder får höras i
alla förfaranden som rör dem och att deras åsikter
respekteras i förhållande till den fortlöpande
utvecklingen av deras förmåga. Detta bör innefatta att de representeras i olika organ som parlament, kommittéer och andra forum där de kan ge
uttryck för sina åsikter och delta i de beslut som
påverkar dem som barn i allmänhet och som barn
med funktionshinder i synnerhet. Att engagera
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dem i en sådan process säkerställer inte enbart att
riktlinjerna inriktas mot deras behov och önskemål, det är också ett värdefullt verktyg för delaktighet eftersom det säkerställer att själva beslutsprocessen bygger på delaktighet. Barn bör utrustas med de kommunikationshjälpmedel som
behövs för att de skall kunna uttrycka sina åsikter.
Dessutom bör konventionsstaterna stödja utvecklingen av utbildning för familjer och yrkesmänniskor när det gäller att främja och respektera den
fortlöpande utvecklingen av barns förmåga att ta
ett ökat ansvar för de beslut som gäller deras egna
liv.« (crc/c/gc/9, punkt 32. Se även artikel 12.)

I den allmänna kommentaren framhålls också att
barn med funktionshinder ofta inte hörs i beslut
som gäller åtskiljande och placering för omvårdnad
(crc/c/gc/9, punkt 48).

En utbildning som är öppen
för barn med funktionshinder
FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över förverkligandet av den grundläggande rätten till
utbildning för barn med funktionshinder (artikel
28) och över den lilla andel av dessa barn som går i
skolan världen över. I sin granskning av landrapporter och i den allmänna kommentaren nr 9 har
kommittén gått längre än denna allmänna oro om
rätten till utbildning och poängterar vikten av att
erkänna rätten för barn med funktionshinder att gå
i den ordinarie skolan. Kommittén rekommenderar
ständigt att det bör utvecklas utbildningssystem
som är öppna för alla barn.
Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning stödjer entydigt en utbildning
som är öppen för alla. I avsikt att förverkliga rätten
till utbildning utan åtskillnad och med lika möjligheter »skall konventionsstaterna säkerställa ett utbildningssystem som är öppet för alla på alla nivåer
och ett livslångt lärande som inriktas mot:
a) att utveckla människans fulla möjligheter och
känsla av värdighet och egenvärde och att stärka respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och mänsklig mångfald
b) att hos människor med funktionsnedsättning
utveckla deras fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och kreativitet, liksom deras
fysiska och psykiska förmåga
c) att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i ett
fritt samhälle.«

Artikel 23

Staterna skall säkerställa att:
 barn med funktionsnedsättning inte utesluts
från kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning eller från undervisning efter grundutbildningen på grund av sin funktionsnedsättning
 barn med funktionsnedsättning har tillgång till
en öppen och kostnadsfri grundutbildning och
undervisning efter grundutbildningen, av god
kvalitet och på samma grunder som andra i det
samhälle där de bor och lever
 det ﬁnns ’skäliga bostäder’ att tillgå utifrån den
enskildes krav
 människor med funktionsnedsättning får det
stöd som krävs för att möjliggöra utbildning
inom det ordinarie utbildningssystemet
 effektiva individualiserade stödåtgärder tillhandahålls i en miljö som tillåter bästa möjliga akademiska och sociala utveckling i överensstämmelse med målet att tillhandahålla en utbildning öppen för alla.
Dessutom skall staterna göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att lära sig livskunskap och kunskap om social utveckling så att de
till fullo och i samma utsträckning som andra kan
delta i utbildning och i samhällslivet. De åtgärder
som staterna skall vidta innefattar att:
»a) främja inlärning av punktskrift samt alternativa
och kompletterande medel, sätt och format för att
kommunicera, orientera sig och röra sig, och att
underlätta kamratstöd och handledning
b) främja inlärning av teckenspråk och främja språklig identitet inom de hörselskadades gemenskap
c) säkerställa att utbildning för personer, särskilt
barn, som är blinda, döva eller dövblinda ges på de
för den enskilde lämpligaste språken och alternativa sätten för kommunikation, och i en miljö som
tillåter bästa möjliga akademiska och sociala
utveckling.«

Staterna skall också vidta lämpliga åtgärder för att
anställa lärare, bl.a. lärare med funktionsnedsättning, som har kompetens i teckenspråk och/eller
punktskrift och för att fortbilda personal som arbetar på alla utbildningsnivåer: »Sådan utbildning
skall innehålla medvetenhet om funktionsnedsättningar och användning av lämpliga alternativa och
kompletterande sätt att kommunicera, samt undervisningstekniker och material för att stödja människor med funktionsnedsättning.«

Staterna skall också säkerställa att människor
med funktionshinder har tillgång till allmän högre
utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och
livslångt lärande utan åtskillnad och på samma
grunder som andra.

Det handikappade barnets rätt till
särskild omvårdnad och bistånd som
utformats för att bidra till största möjliga
integrering och individuell utveckling
I punkt 2 och 3 i artikel 23 erkänns behovet av positiva åtgärder för att ge barn med funktionshinder
samma möjligheter som andra. När det gäller dessa
två punkter konstaterar kommittén följande i sin
allmänna kommentar:
»a) Särskild omvårdnad och särskilt bistånd ges
utifrån tillgängliga resurser och kostnadsfritt när
så är möjligt. Kommittén uppmanar konventionsstaterna att prioritera den speciella omvårdnaden
och biståndet för barn med funktionshinder och
att till det yttersta av sin förmåga investera i arbetet med att avskaffa diskriminering av barn med
funktionshinder och att se till att de blir fullt delaktiga i samhället.
b) Omvårdnaden och biståndet skall utformas så att
det säkerställer att barn med funktionshinder har
effektiv tillgång till och får teoretisk och praktisk
utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering,
förberedelse för arbete och möjligheter till rekreation. När kommittén ägnar sig åt särskilda områden av konventionen kommer den hädanefter att
gå närmare in på de åtgärder som behövs för att
uppnå detta.« (crc/c/gc/9, punkt 14.)

Orden »ges utifrån tillgängliga resurser« speglar
den princip som ﬁnns i artikel 4 och liknande
bestämmelser i artikel 26 och 27. Biståndet ges
endast efter ansökan, och det skall vara lämpligt i
förhållande till barnets tillstånd och de aktuella förhållandena när det gäller föräldrarna och andra
som tar hand om barnet. Det bör ges kostnadsfritt
»då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas
ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet« (artikel
23[3]).
Syftet med biståndet är att säkerställa att barnet
har »effektiv tillgång« till olika tjänster på ett sätt
som »bidrar till barnets största möjliga integrering
i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling«.
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Att undvika placering på institution
för barn med funktionshinder
I artikel 23 betonas »största möjliga integrering i
samhället« vilket innebär att så långt som möjligt
undvika att placera barn med funktionshinder på
institution. I artikel 20 ﬁnns också stöd för att undvika placering på institution när det gäller barn
som berövats sin familjemiljö, och mot bakgrund
av artikel 2 måste detta i lika hög grad gälla barn
med funktionshinder. I Konventionen om människor
med funktionsnedsättning speglas barnkonventionens artikel 9: »Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot
deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter,
som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden,
ﬁnner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för
barnets bästa.« Sedan följer ett tillägg: »Inte i
något fall skall ett barn skiljas från sina föräldrar på
grund av funktionsnedsättning, vare sig hos barnet
eller hos en av eller båda föräldrarna.« När den
närmaste familjen inte kan ta hand om ett barn
med funktionsnedsättning skall staterna »göra allt
de kan för att ge alternativ omvårdnad inom den
utvidgade familjen och, om detta inte är möjligt,
inom gemenskapen i familjemiljö« (artikel 23 [4]
och [5]).
FN:s barnrättskommitté fortsätter diskussionen
om att undvika placering på institution i sin allmänna kommentar nr 9:
»Kommittén har ofta uttryckt oro över det stora
antal barn med funktionshinder som placeras på
institutioner och att sådana placeringar är det
alternativ som föredras i många länder. Kvaliteten
på den omvårdnad som ges, vare sig det gäller
utbildning, sjukvård eller rehabilitering, är ofta
betydligt sämre än vad barn med funktionshinder
behöver, antingen på grund av att det inte ﬁnns
några normer för sådan vård, eller på grund av
bristande genomförande och övervakning av sådana normer. Institutioner är också en speciell miljö
där barn med funktionshinder är mer utsatta för
såväl psykiska, fysiska, sexuella och andra former
av övergrepp som vanvård och vårdslös behandling … Kommittén uppmanar därför konventionsstaterna att använda placering på institution
endast som en sista utväg när det är absolut nödvändigt och för barnets bästa …«
»När konventionsstaterna arbetar med placeringar på institution uppmanas de därför att utarbeta handlingsprogram för att ﬁnna andra lös-
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ningar för barn med funktionshinder, t.ex. att
omplacera dem hos den egna familjen eller utvidgade familjen eller i familjehem. Föräldrar och
andra medlemmar i den utvidgade familjen bör få
nödvändigt och systematiskt stöd och utbildning
för att åter kunna ta hand om sitt barn i hemmiljön.« (crc/c/gc/9, punkt 47 och 49.)

Frihetsberövanden
för barn med funktionshinder
Barn som är frihetsberövade på grund av psykisk
sjukdom skall ha de garantier som anges i barnkonventionen och relevanta regler och riktlinjer från
FN. Enligt artikel 37 i konventionen skall varje frihetsberövande ha stöd i lagstiftningen, det får inte
vara godtyckligt och får endast användas som en
sista utväg och för kortast lämpliga tid. I artikel
37(c) krävs att varje frihetsberövat barn skall »hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till
barnets bästa att inte göra detta«. FN:s regler för
skydd av frihetsberövade ungdomar har en liknande bestämmelse. Regel 29 gäller även barn som frihetsberövats på grund av psykisk sjukdom. FN:s
barnrättskommitté menar att vid placering på
institution skall barn med funktionshinder hållas
åtskilda från vuxna, och under artikel 25 har den
också noterat vikten av att placeringar och behandling ses över regelbundet (se även artikel 37).
I FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar noteras i regel 53: »En ung person som lider
av psykisk sjukdom bör behandlas på en institution
som är inrättad för detta ändamål under oberoende
medicinsk ledning. Genom arrangemang tillsammans med lämpliga verksamheter bör åtgärder vidtas för att säkerställa eventuell fortsatt psykiatrisk
vård efter frigivningen.« I reglerna noteras också
att ungdomar som »uppvisar symtom på psykiska
problem omedelbart bör undersökas av medicinsk
personal«.

Internationellt samarbete: artikel 23(4)
I artikel 23(4) krävs att konventionsstaterna genom
internationellt samarbete främjar utbyte av information för att förbättra sin kompetens när det gäller barn med funktionshinder. Särskild hänsyn
skall då tas till utvecklingsländernas behov. I kommitténs allmänna kommentar nr 9 noteras att
internationellt utbyte av information mellan konventionsstaterna inom områdena förebyggande
och behandling är tämligen begränsat:

Artikel 23

»Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna vidtar effektiva och när så är lämpligt
riktade åtgärder för att aktivt främja sådan information som beskrivs i artikel 23, punkt 4, för att
göra det möjligt för konventionsstaterna att öka
sina möjligheter och kunskaper inom områdena
förebyggande och behandling av barns funktionshinder.«
»Det är ofta inte tydligt hur och i vilken utsträckning sådan hänsyn som beskrivs i artikel 23,
punkt 4 tas till utvecklingsländerna. Kommittén
rekommenderar starkt att konventionsstaterna
säkerställer att det inom ramen för bilateralt eller
multilateralt utvecklingsbistånd i enlighet med
bestämmelserna i konventionen riktas särskild

uppmärksamhet mot barn med funktionshinder
t.ex. genom utveckling och genomförande av särskilda handlingsprogram som syftar till att de skall
vara fullt delaktiga i samhället och öronmärka
budgetanslag för detta syfte. Konventionsstaterna
inbjuds att i sina rapporter till kommittén lämna
information om aktiviteter och resultat av detta
internationella samarbete.« (crc/c/gc/9,
punkt 15–16.)

I Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning föreslås omfattande internationellt
samarbete och att staterna bör säkerställa att detta
är »öppet och tillgängligt« för människor med
funktionsnedsättning (artikel 39).
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Artikel 23 i Sverige
FN:s barnrättskommitté konstaterade i de första
sammanfattande slutsatserna som rörde Sverige att
svensk lag inte föreskrev skydd mot alla de olika
former av diskriminering som räknas upp i barnkonventionens artikel 2, och att det till följd av detta var oklart huruvida lagen förbjuder diskriminering exempelvis på grund av barnets eller vårdnadshavarens handikapp. År 2003 ändrades den
svenska grundlagen (regeringsformen) så att det
numera tydligt framgår att diskriminering på
grund av funktionshinder skall motverkas. Se
vidare artikel 2.
I de tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade barnrättskommittén att statistik över
det totala antalet barn med funktionshinder samlas
in och sorteras efter typ av funktionshinder. Vidare rekommenderade kommittén att arbetet med att
förebygga och bekämpa mobbning skulle fokusera
särskilt på, bland andra, barn med funktionshinder
eftersom mobbning mot denna grupp barn fortfarande – trots de ansträngningar som genomförts i
Sverige – är ett problem.

Granskning av kommunala riktlinjer för
bedömning av insatser till funktionshindrade
Länsstyrelserna har för år 2006 fått i uppdrag av
regeringen att följa upp kommunernas riktlinjer för
bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Resultatet av granskningen presenterades i januari
2007 i rapporten Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?
LSS är en rättighetslag som skall garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den stöd och
hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan
påverka vilket stöd och vilken service de får. De
LSS-insatser som barn med funktionshinder kan
ha rätt till är bl.a. personlig assistans, korttidstillsyn
för skolungdomar över 12 år och boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
unga.
En av de viktigaste grundtankarna med LSS är
att personer med funktionshinder, med insatsernas hjälp, skall få möjlighet att leva som alla
andra. Länsstyrelserna konstaterar i sin rapport
att det i ﬂera fall av kommunala riktlinjer ﬁnns
begränsningar som tyder på att kommunerna i
stället för »goda levnadsvillkor« utgår från socialtjänstlagens (2001:453) begrepp »skälig levnadsnivå«. Länsstyrelserna anser att detta på ett
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allvarligt sätt urholkar lagen. De kommunala
riktlinjer som ﬁnns beträffande insatser som
regleras i LSS har granskats och kommenteras i
rapporten. Vad gäller insatsen korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år framgår av granskningen att ett antal kommuner angivit att beslut om
korttidstillsyn alltid skall tidsbegränsas eller att
korttidstillsyn utesluter rätt till vissa andra LSSinsatser, såsom personlig assistans eller bostad
med särskild service för barn. Länsstyrelserna
menar i rapporten att generella begränsningar av
tillgången på korttidstillsyn inte kan bedömas
vara förenligt med lagens intentioner och att det
inte heller ﬁnns stöd i lagen för att generellt begränsa utformningen av insatsen. Vad gäller insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och unga framgår bl.a. att ett antal
kommuner har angivit att insatsen får beviljas
bara för att tillgodose komplicerade vårdbehov.
Länsstyrelserna menar dock att det inte ﬁnns lagstöd för att bostad med särskild service får beviljas
endast för att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.

2000 års handlingsplan
för den nationella handikappolitiken
Då den svenska regeringen år 2002 rapporterade
för tredje gången till kommittén redogjordes det
bl.a. för den handlingsplan för den nationella handikappolitiken som hade antagits år 2000.
Planen sträcker sig fram till 2010 och involverar
alla samhällsområden. En av de centrala delarna i
planen är att tillgängligheten för personer med
funktionshinder skall förbättras.
De nationella målen för handikappolitiken är
— en samhällsgemenskap med mångfald som
grund
— att samhället utformas så att människor med
funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga
i samhällslivet
— jämlikhet i levnadsvillkor för ﬂickor och pojkar
samt kvinnor och män med funktionshinder.
Enligt handlingsplanen skall det handikappolitiska
arbetet särskilt inriktas på
— att identiﬁera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder
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— att förebygga och bekämpa diskriminering mot
personer med funktionshinder
— att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet
och självbestämmande.
Samtliga mål och inriktningar avser såväl barn och
ungdomar som vuxna med funktionshinder. Statliga myndigheter skall verka som ett föredöme och
integrera handikapperspektivet i den ordinarie
verksamheten. Utgångspunkten bör vara FN:s
standardregler (Sveriges tredje rapport till FN:s
barnrättskommitté, 2002, s. 66).
I sin senaste uppföljning av handlingsplanen
(skr. 2005/06:110) konstaterar regeringen att barn
med funktionshinder ofta löper större risk att bli
begränsade i sin självständighetsprocess. Att få leka
och pröva sig fram är en del av utvecklingsprocessen mot att bli självständig. Enligt regeringen är
det därför viktigt att barns miljöer, t.ex. lekplatser,
är tillgängliga för alla.
De två viktigaste lagarna på det handikappolitiska området – den ovan nämnda LSS och lagen
(1993:389) om assistansersättning (lass) – är
föremål för översyn. I juli 2004 tillkallade regeringen en parlamentarisk kommitté för att göra en
bred översyn av personlig assistans enligt LSS och
LASS. I juni 2006 beslutade regeringen att utvidga kommitténs uppdrag till att omfatta en bred
översyn av LSS. Den centrala frågan i tilläggsuppdraget är om LSS fungerar som redskap för de handikappolitiska målen. I uppdraget ingår bl.a. att
analysera för- och nackdelar med tänkbara huvudmannaskap. Se direktiv 2004:107 och 2006:68.
Kommitténs arbete skall avslutas senast den 31
mars 2008.

Bilstöd
Under 2006 och 2007 har ett par viktiga reformer
trätt i kraft som direkt berör rättigheter för barn
med funktionshinder.
En sådan reform är att bilstödsförordningen
(1988:890) från den 1 januari 2007 har ändrats så
att t.ex. föräldrar till barn med funktionshinder får
ett helt grundbidrag (60 000 kronor) i stället för
som tidigare ett halvt (30 000 kronor) för införskaffande av ny bil, och att föräldrabegreppet i bilstödet utvidgas till att omfatta även vårdnadshavare som inte är föräldrar samt personer som tagit
emot barn för adoption eller för stadigvarande vård
och fostran.

Färdtjänst
En annan reform trädde i kraft i oktober 2006. Då
ändrades delar av lag (1997:736) om färdtjänst och
lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Den sistnämnda
lagen behandlar situationen då personer till följd av
ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa
på ett särskilt kostsamt sätt. Färdtjänst och riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått
tillstånd till det. I bägge lagarna har en ny bestämmelse förts in: Om den person som ansöker om tillstånd är under 18 år skall prövningen av tillstånd
göras i förhållande till barn i motsvarande ålder
utan funktionshinder. Regeringen konstaterar (i
prop. 2005/06:160) att barnkonventionen, när det
gäller barn med funktionshinder, stadgar att staten
skall se till att dessa barn får leva ett fullvärdigt och
anständigt liv som säkerställer värdighet, främjar
självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
När det gäller små barn – oavsett om barnen har
funktionshinder eller inte – är den primära anledningen till deras svårigheter att förﬂytta sig på egen
hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel den utvecklingsnivå och mognad barnen har
vid en sådan ålder. Tillstånd till färdtjänst skall inte
meddelas i ett fall där svårigheterna för ett barn att
förﬂytta sig huvudsakligen beror på barnets utvecklingsnivå och bristande mognad. Men om
orsaken till svårigheterna i stället primärt beror på
funktionshindret, måste en noggrann bedömning
göras av barnets rätt till färdtjänst.
Att det fanns ett behov av lagändring motiverade regeringen med att vissa kommuner, såvitt
framgår av rapporter från Vägverket, har hänvisat
till föräldraansvaret som grund för en restriktiv
bedömning av barns rätt till färdtjänst då tillstånd
sökts för ett barn. Det har hänt att ansökningar mer
eller mindre schablonmässigt har avslagits med
hänvisning till barnets ålder och föräldraansvaret
utan att någon egentlig bedömning gjorts av om
barnet har ett sådant funktionshinder som berättigar honom eller henne till färdtjänst. Lagändringen syftar till att lagen skall fungera som avsett, alltså att prövningen av tillstånd skall grundas uteslutande på sökandens funktionshinder och de
begränsningar detta medför när det gäller att kunna förﬂytta sig på egen hand eller att utnyttja allmänna kommunikationsmedel (prop. 2005/06:
160, s. 248 ff).
Dessutom har i lagen om färdtjänst förts in en
bestämmelse om att varje kommun skall ansvara
för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom
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Exempel på tillämpning av artikel 23
Stadsträdgårdens tillgängliga lekplats i Uppsala
Lekplatsen ligger mitt i Stadsträdgården, Uppsalas mest centrala park. Lekplatsen är stor, här ﬁnns
massor av olika lekredskap och roliga saker att upptäcka och göra. Marken är delvis belagd med gummiasfalt, en blandning mellan asfalt och gummi som man kan ramla på utan att slå sig. Det ﬁnns ramper till allt som inte ligger i marknivå. Man kan ta sig med rullstol både in i lekhuset och upp till
rutschbanan. Ett av de mer uppskattade lekredskapen är den stora kompisgungan.
Att helt och hållet tillgänglighetsanpassa en lekplats är kostsamt, och därför kommer inte alla
lekplatser i Uppsala att bli lika tillgängliga som Stadsträdgårdens lekplats, men kommunen drar nytta av de erfarenheter och kunskaper man nu fått när man byter ut lekredskap på de andra lekplatserna. Man tänker på tillgängligheten i större utsträckning nu.
När man tillgänglighetsanpassar en lekplats skall man inte bara tänka på barn med funktionshinder, utan också på att det ﬁnns föräldrar som sitter i rullstol. De måste kunna komma fram
överallt och hjälpa sina barn. Man skall tänka på att inte bygga in farliga ställen som föräldrar inte
kan ta sig till.
(Se Leka för livet, Årsrapport 2006, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU.)

kommunen. I ovan nämnda proposition (s. 245)
anges att uttrycket »god kvalitet« i allt väsentligt
motsvarar vad som anges i 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I begreppet inryms alltså bl.a.
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rättssäkerhet, kompetens, bemötandefrågor, den
enskildes medinﬂytande samt tillgänglighet (Socialtjänstlagen – En vägledning, Margareta Erman,
Sveriges Kommuner och Landsting, 2005, s. 27).

Artikel 23

Checklista för artikel 23
n Finns det i lagstiftningen garantier för att barn med funktionshinder åtnjuter alla rättigheter i konventionen utan åtskillnad?
n Finns det särskilda arrangemang för att säkerställa respekt för rätten till delaktighet för
barn med funktionshinder enligt artikel 12–15?
n Har särskilda åtgärder vidtagits för att garantera barn med funktionshinder skydd mot
alla former av våld och övergrepp
 inom familjen?
 inom alternativ omvårdnad?
 i skolan?
 i samhället i övrigt?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 23 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
Alla konventionens artiklar bör läsas med tanke på att barn med funktionshinder skall ha
samma möjligheter som andra att utöva sina rättigheter.
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Artikel 24

Barnets rätt till hälsa och sjukvård
TEXTEN I ARTIKEL 24

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna
skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha
tillgång till sådan hälso- och sjukvård.
2. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna
rätt och skall särskilt vidta lämpliga åtgärder för att
a) minska spädbarns- och barnadödligheten;
b) säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på utveckling av primärhälsovården;
c) bekämpa sjukdom och undernäring, däri inbegripet åtgärder inom
ramen för primärhälsovården, genom bl.a. utnyttjande av lätt tillgänglig teknik och genom att tillhandahålla näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och
risker som miljöförstöring innebär;
d) säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossningen;
e) säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får
information om och har tillgång till undervisning om barnhälsovård
och näringslära, fördelarna med amning, hygien och ren miljö och
förebyggande av olycksfall samt får stöd vid användning av sådana
grundläggande kunskaper;
f) utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i
syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.
4. Konventionsstaterna åtar sig att främja och uppmuntra internationellt samarbete i syfte att gradvis uppnå det fulla förverkligandet av den
rätt som erkänns i denna artikel. Särskild hänsyn skall härvid tas till
utvecklingsländernas behov.
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Sammanfattning
Artikel 24 bygger på och utvecklar rätten till liv,
överlevnad och bästa möjliga utveckling som
uttrycks i artikel 6. Icke-diskrimineringsprincipen i
artikel 2 tillämpas genom att staterna skall erkänna
att alla barn utan åtskillnad har »rätt att åtnjuta
bästa uppnåeliga hälsa« och »rätt till sjukvård och
rehabilitering«. Konventionsstaterna måste också
sträva efter att säkerställa »att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård«.
I punkt 2 ﬁnns en lista över lämpliga åtgärder
som staterna måste vidta för att fullt ut genomföra
rättigheten, bl.a. »säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på utveckling av primärhälsovården«. Både
det faktum att konventionen är en helhet och kommitténs tolkning poängterar den tydliga kopplingen mellan barnets rätt till hälsa och rätten till tillräcklig levnadsstandard (artikel 27), till utbildning
(artikel 28) och till skydd mot alla former av fysiskt
och psykiskt våld (artikel 19).
I hälso- och sjukvårdens verksamhet och i planeringen av densamma skall barnets åsikter respekteras (artikel 12), och respekten för den fortlöpande
utvecklingen av barns förmåga (artikel 5) understryker behovet av att ta full hänsyn till ungdomars
hälsoproblem.
I artikel 24(3), krävs åtgärder för att avskaffa
traditionella sedvänjor »som är skadliga för barns
hälsa«. Formuleringen ﬁnns med på grund av att
man ser allvarligt på kvinnlig könsstympning, men
det krävs en granskning av alla eventuellt skadliga
sedvänjor. I punkt 4 framhålls vikten av internationellt samarbete (vilket speglar den allmänna
bestämmelsen i artikel 4) i arbetet med att uppnå
fullt förverkligande av rätten till god hälsa och
sjukvård.
Konventionens artikel om hälsa utvecklades
utifrån bestämmelser i Allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna, de två internationella konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter samt om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och utifrån deﬁnitioner och principer som formulerats av internationella organisationer, särskilt Världshälsoorganisationen (who) och
UNICEF. Den breda deﬁnitionen av hälsa som
antagits av WHO:s konstitution – ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbeﬁnnande och inte bara frånvaron av sjukdom – betonar igen att konventionen är en helhet och hänger
samman med den breda deﬁnitionen av barns
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utveckling som konventionen för fram. Kommittén antog 2003 de allmänna kommentarerna
»Ungdomars hälsa och utveckling« och »Hiv/aids
och barns rättigheter«. Andra allmänna kommentarer innehåller konsekvenser för rätten till hälsa.

Rätten till hälsa i det internationella
regelverket för mänskliga rättigheter
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
tar upp rätten till hälso- och sjukvård i vars och ens
rätt till »en levnadsstandard tillräcklig för den egna
och familjens hälsa och välbeﬁnnande«, med tillägget: »Mödrar och barn är berättigade till särskild
omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller
utom äktenskapet« (artikel 25).
I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter föreskrivs i artikel 12:
»1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och
en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska
hälsa.
2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta
för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta
sådana åtgärder som är nödvändiga för att
a) minska foster- och spädbarnsdödligheten och
främja barnets sunda utveckling
b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och
den industriella hälsovården
c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska
och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och
andra sjukdomar, samt
d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.«

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter antog 2000 en allmän kommentar om
artikel 12: rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa (se nedan). Kommittén har också antagit allmänna kommentarer om rätten till lämplig
bostad, rätten till tillräckligt med mat och rätten till
vatten. Artikel 11 i konventionen beskriver rätten
för »var och en« till en tillfredsställande levnadsstandard, bl.a. tillräckligt med mat, kläder och
bostad (se artikel 27 och nedan).
Både den allmänna förklaringen och den internationella konventionen hävdar också rätten till liv
(för vidare diskussion se artikel 6). Barnkonventionen går vidare genom att införa en rätt till tillgång
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till sjukvård och genom att presentera en lista över
lämpliga åtgärder som staterna bör vidta.
I den allmänna kommentaren om rätten till bästa möjliga hälsa diskuterar Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter deﬁnitionen av hälsa och gör skillnad mellan rätten till god
hälsa och rätten att vara hälsosam:
»När konventionens artikel 12 formulerades
antog inte FN:s generalförsamlings tredje kommitté den deﬁnition av hälsa som förekom i inledningen till WHO:s konstitution, där hälsa förklaras som ’ett tillstånd som innebär fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbeﬁnnande och inte
bara frånvaro av sjukdom’. Men konventionens
hänvisning i artikel 12.1 till ’bästa möjliga fysiska
och psykiska hälsa’ begränsas inte till rätten till
sjukvård. Tvärtom erkänns genom bakgrunden till
utkastet och den uttryckliga formuleringen av
artikel 12.2 att rätten till god hälsa omfattar en rad
socioekonomiska faktorer som främjar förhållanden under vilka människor kan leva ett sunt liv.
De täcker också in de underliggande, avgörande
faktorerna för god hälsa, såsom mat och näringstillförsel, bostäder, tillgång till säkert och drickbart vatten och tillräcklig renhållning, trygga och
hälsosamma arbetsförhållanden och god miljö.«
(Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Allmän kommentar nr 14, 2000, Rätten till bästa möjliga hälsa, artikel 12 i Internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, hri/gen/1/Rev.8, punkt 4, s. 87.)
»Rätten till god hälsa skall inte förstås som rätten att vara hälsosam. Rätten till hälsa omfattar
såväl friheter som rättigheter. Friheter är bl.a. rätten att kontrollera sin hälsa och kropp, bl.a. sin
sexualitet och reproduktion, och rätten att slippa
ingripanden, t.ex. tortyr, medicinsk behandling
och försök som man inte har samtyckt till. I motsats till detta omfattar rättigheterna bl.a. rätten till
ett system av hälsoskydd som ger alla människor
lika möjligheter att åtnjuta bästa möjliga hälsa.«
»Begreppet ’bästa möjliga hälsa’ i artikel 12.1
tar hänsyn till såväl individens biologiska och
socioekonomiska förutsättningar som en stats tillgängliga resurser. Det ﬁnns ett antal aspekter som
inte kan tas upp enbart utifrån förhållandet mellan staterna och de enskilda individerna. God hälsa är en typisk sådan aspekt som inte kan säkerställas av en stat, inte heller kan staterna skydda
enskilda mot varje tänkbar orsak till dålig hälsa.
Genetiska faktorer, individuell mottaglighet för

dålig hälsa och ohälsosam eller riskfylld livsstil
kan spela stor roll för en enskild individs hälsa.
Följaktligen måste rätten till hälsa förstås som en
rätt till olika inrättningar, utrustning, tjänster och
omständigheter som behövs för att förverkliga
bästa möjliga hälsa …«
»Kommittén tolkar rätten till hälsa, så som den
deﬁnieras i artikel 12.1 som en fullständig rättighet som förutom tillräcklig sjukvård inom rimlig
tid också omfattar de underliggande avgörande
faktorerna för hälsa, såsom tillgång till ofarligt och
drickbart vatten och tillräcklig renhållning, tillräcklig och trygg livsmedelsförsörjning, bostäder,
hälsosamma arbets- och miljöförhållanden, samt
tillgång till undervisning i och information om
hälsofrågor, bl.a. om sexualitet och reproduktion.
Ännu en viktig aspekt är befolkningens delaktighet i alla beslut i hälsofrågor på lokal, nationell
och internationell nivå.« (hri/gen/1/Rev.8,
punkt 8–9 och 11, s. 87–88.)

När kommittén mer utförligt behandlar de delar av
deﬁnitionen av »rätten till hälsa« som rör barn
fortsätter den: »Bestämmelsen om att ’minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja barnets
sunda utveckling’ (artikel 12.2[a]) bör tolkas som
att det krävs åtgärder för att förbättra barns och
mödrars hälsa, sexuell och reproduktiv hälsovård,
bl.a. tillgång till familjeplanering, vård före och
efter förlossning, akut förlossningsvård och tillgång till information, liksom till nödvändiga resurser för att agera utifrån den informationen.«
(hri/gen/1/Rev.8, punkt 14, s. 90.) I den allmänna kommentaren hänvisas också till ungdomars
rätt till hälsa (se nedan).

Deklarationen om primärhälsovård
Världshälsoorganisationen har i sin konstitution
(antagen vid internationella hälsokonferensen i
New York 1946) en bred deﬁnition av »hälsa«, och
samma deﬁnition användes i Alma-Ata-deklarationen om primärhälsovård, resultatet av 1978 års
internationella konferens om primärhälsovård i
Alma-Ata (gemensamt sponsrad av WHO och
UNICEF). I Alma-Ata-deklarationen deﬁnieras
primärhälsovård, som enligt barnkonventionens
artikel 24 skall prioriteras, som »väsentlig hälsooch sjukvård som baseras på praktiska, vetenskapligt sunda och socialt accepterade metoder och teknologi som gjorts tillgänglig för samhällets enskilda individer och familjer genom deras deltagande
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och till en kostnad som det lokala samhället och
landet har råd med att upprätthålla på varje stadium i landets utveckling i en anda av självständighet
och självbestämmande. Den utgör en integrerad
del, både i landets hälso- och sjukvårdssystem där
den är en central funktion och huvudinriktning,
och i samhällets övergripande sociala och ekonomiska utveckling. Den är individens, familjens och
samhällets första kontakt med det nationella hälsooch sjukvårdssystemet och för på så sätt hälso- och
sjukvården så nära människors bostäder och
arbetsplatser som möjligt och utgör det första
momentet i en pågående hälsovårdsprocess.«
(Alma-Ata-deklarationen 1978, punkt i och iv.
I deklarationen uppmanas alla regeringar att
formulera nationella riktlinjer, strategier och
handlingsplaner för att starta och upprätthålla
primärhälsovård som en del av ett omfattande
nationellt hälso- och sjukvårdssystem (punkt i,
vi, vii och viii). Deklarationen ﬁck stöd av FN:s
generalförsamling i en resolution, »Hälsa som en
väsentlig del av utvecklingen«, som upprepade
WHO:s vädjan till det internationella samfundet
»att ge fullt stöd till formuleringen och genomförandet av nationella, regionala och globala strategier för att uppnå en acceptabel hälsonivå för
alla«. (FN:s generalförsamlings resolution 34/58,
29 november 1979.)
På senare tid, år 1998, bekräftade Världshälsoförsamlingen Alma-Ata-principerna i sina riktlinjer »Hälsa för alla på 2000-talet« (Femtioförsta
världshälsoförsamlingen, A51/5).
FN:s barnrättskommitté har ytterligare stärkt
konventionens betoning på primärhälsovård i sin
granskning av landrapporter från konventionsstaterna.

En värld anpassad för barn: uppföljning
av 1990 års världskonferens för barn
I världsdeklarationen om barnens överlevnad,
skydd och utveckling och handlingsplanen för att
genomföra den, som antogs vid världskonferensen
för barn den 30 september 1990 föreskrevs både allmänna och speciﬁka åtaganden för barns hälsa, i
enlighet med konventionens normer, vilket FN:s
barnrättskommitté har hänvisat till i sin granskning av konventionsstaternas rapporter.
FN:s generalförsamlings specialsession om barn
som hölls i maj 2002 granskade och byggde vidare
på 1990 års världsdeklaration och handlingsplan
och på slutsatserna från världstoppmötet för social
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utveckling (Köpenhamn, 1995) samt uppföljningen 2000, då en specialsession för FN:s generalförsamling granskade framstegen och antog en detaljerad resolution om ytterligare initiativ för social
utveckling.
Millenniedeklarationen som antogs den 8 september 2000 (FN:s generalförsamlings resolution
55/2) innehåller de åtta viktigaste målen för utveckling, millenniemålen, som innefattar grundläggande mål för barns överlevnad och utveckling.
De bekräftades på nytt vid världstoppmötet (Generalförsamlingen, sextionde sessionen, oktober
2005, a/res/60/1). Den internationella konferensen om befolkning och utveckling (Kairo, 1994),
fjärde världskonferensen för kvinnor (Peking,
1995) och uppföljningen 2000 och 2005 har givit
detaljerade rekommendationer om hälsa, särskilt
ungdomars rättigheter till hälsa.
Kommittén har ständigt uppmanat staterna att
leva upp till dessa mål.
WHO utarbetade Strategiska riktlinjer för att förbättra barns och ungdomars hälsa och utveckling efter
en uppmaning till hela världen att vidta förnyade
och intensiﬁerade åtgärder för att främja och skydda hälsa och utveckling för åldersgruppen 0–19 år.
Under arbetet inför FN:s generalförsamlings specialsession om barn riktades uppmärksamheten
mot hur ojämna framsteg som gjorts för att nå
målen som antogs vid världstoppmötet för barn
1990. De utvecklingsmål som antogs i millenniedeklarationen år 2000 förstärkte ytterligare behovet av att utveckla en handlingsplan. De strategiska riktlinjerna godkändes enhälligt under den
femtiosjätte världshälsoförsamlingen i maj 2003.
(Se www.who.int/child-adolescent-health/New_
Publications/Overview/CAH_Strategy/CAH_
strategy_EN.pdf)
I september 2005 lanserades Partnerskap för mödrars, nyföddas och barns hälsa som stöd för att uppfylla millenniemålen för mödrars och barns hälsa (mål
fyra och fem: att minska barnadödligheten med två
tredjedelar och mödradödligheten med tre fjärdedelar i förhållande till 1990 års nivåer före 2015).
Det är en sammanslagning av tre tidigare partnerskap: Partnerskap för tryggt moderskap och nyföddas hälsa, Partnerskap för barns överlevnad och Partnerskap för
friska nyfödda. Det sammanför över 80 medlemmar
som representerar FN och multilaterala organ,
partnerländer, frivilligorganisationer, yrkesföreningar för sjukvårdspersonal, bilaterala givare och
stiftelser, akademiska institutioner och forskningsinstitutioner (se www.pmnch.org).

Artikel 24

Gradvis genomförande av rätten till hälsa
Liksom för andra ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter krävs i barnkonventionens artikel 4
att konventionsstaterna genomför artikel 24 »till
det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så
behövs, inom ramen för internationellt samarbete«. Rätten till liv (artikel 6[1]) är en princip som
måste respekteras under alla omständigheter. I
artikel 24 poängteras att genomförandet får ske
gradvis: konventionsstaterna »skall sträva efter att
säkerställa« att inget barn berövas sin rätt till tillgång till hälso- och sjukvård, »skall sträva efter att
till fullo förverkliga denna rätt« (punkt 2) och skall
främja och uppmuntra internationellt samarbete
»i syfte att gradvis uppnå« fullt förverkligande av
rättigheten i artikeln (punkt 4).
FN:s barnrättskommitté har ännu inte i detalj
kommenterat tolkningen av artikel 24 och konventionsstaternas skyldigheter. Men i en central allmän kommentar om konventionsstaternas skyldigheter enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter noterar Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter att begreppet »gradvis förverkligande« å
ena sidan är ett nödvändigt verktyg för att få ﬂexibilitet och att det speglar verkligheten. »Å andra
sidan måste frasen läsas mot bakgrund av konventionens övergripande mål, faktiskt dess raison d’être, som är att fastställa tydliga skyldigheter för konventionsstaterna att fullt ut förverkliga rättigheterna i fråga. (hri/gen/1/Rev.8, punkt 9–11, s. 17–18.
För ytterligare diskussion, se artikel 4.)
I de senare allmänna kommentarerna om rätten
till bästa uppnåeliga hälsa, som hänvisas till ovan,
deﬁnierar Kommittén för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter centrala skyldigheter för att
uppfylla rätten till hälsa (se faktaruta).
FN:s barnrättskommitté uttrycker ofta allmän oro
över bristande tillgång, och bristande fri tillgång, till
hälso- och sjukvård, särskilt för missgynnade grupper. Den har kommenterat såväl låga investeringar
som brist på och höga kostnader för läkemedel.

Diskriminering när det gäller
tillgång till hälso- och sjukvård
I artikel 24 betonas att konventionsstaterna måste
erkänna barnets rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa,
och att de måste sträva efter att säkerställa att inget
barn berövas tillgången till hälso- och sjukvård. När
artikel 24 läses tillsammans med artikel 2 framgår
det att kravet är att inget barn i jurisdiktionen får

diskrimineras vid genomförandet av artikeln »oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala
ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning
i övrigt«. Alma-Ata-deklarationen säger: »Den
bristande jämlikheten i allmänhet när det gäller hälsostatus, särskilt mellan människor i utvecklade länder och utvecklingsländer, liksom inom länder, är
politiskt, socialt och ekonomiskt oacceptabel, och är
därför av gemensamt intresse för alla länder.«
(Alma-Ata-deklarationen, punkt ii.)
Kommittén har i många fall kopplat oron för
hälsa till diskrimineringsfrågor. Den har särskilt
belyst diskriminering mot barn som lever i fattigdom, ﬂickor, barn med funktionshinder, barn som
bor på landsbygden och i en stats olika regioner,
etniska grupper, urbefolkningsbarn, asylsökande
barn och gömda barn (se även artikel 2).

Funktionshinder
I barnkonventionens artikel 23 krävs erkännande
av »det handikappade barnets rätt till särskild
omvårdnad«. Det bistånd som ges »skall syfta till
att säkerställa att det handikappade barnet har
effektiv tillgång till och erhåller … hälso- och sjukvård, habilitering … på ett sätt som bidrar till
barnets största möjliga integrering i samhället och
individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling«.
I Konventionen om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning som antogs i december 2006
ﬁnns följande artikel om hälsa:
»Konventionsstaterna erkänner att människor
med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa utan åtskillnad på grund av
funktionsnedsättningen. Konventionsstaterna
skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa
att människor med funktionsnedsättning har tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad efter
kön, innefattande hälsorelaterad rehabilitering.
Konventionsstaterna skall särskilt:
a) se till att människor med funktionsnedsättning,
kostnadsfritt eller till en rimlig kostnad, har tillgång till hälso- och sjukvård och program i samma
utsträckning som andra, innefattande sexuell och
reproduktiv hälsa och befolkningsbaserade program för den offentliga hälso- och sjukvården
b) se till att människor med funktionsnedsättning
har tillgång till den hälso- och sjukvård som de
behöver på grund av funktionsnedsättningen,
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Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Allmän kommentar nr 14, utdrag
Rätten till bästa möjliga hälsa
»Alma-Ata-deklarationen ger tillsammans med nyare instrument, såsom handlingsprogrammet från den
internationella konferensen om befolkning och utveckling, övertygande vägledning om de centrala skyldigheterna som framgår av artikel 12. Enligt kommittén omfattar dessa centrala skyldigheter åtminstone
följande:
a) att säkerställa rätten till tillgång till inrättningar, material och tjänster inom hälso- och sjukvård utan
diskriminering, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper
b) att säkerställa minimitillgång till väsentliga livsmedel som är näringsmässigt lämpliga och säkra, att
säkerställa att ingen behöver lida hunger
c) att säkerställa tillgång till grundläggande skydd, bostäder och renhållning, och tillräcklig tillgång till
säkert och drickbart vatten
d) att tillhandahålla livsnödvändiga läkemedel enligt den deﬁnition som då och då görs enligt WHO:s
handlingsplan om livsnödvändiga läkemedel
e) att säkerställa rättvis fördelning av inrättningar, material och tjänster inom hälso- och sjukvård
f) att anta och genomföra en nationell strategi och handlingsplan för offentlig sjukvård på grundval av
epidemiologiska bevis, med inriktning på hela befolkningens hälsoproblem; strategin och handlingsplanen skall planeras och regelbundet omprövas, utifrån en process som bygger på delaktighet och
öppenhet; de skall innefatta metoder för att på ett enkelt sätt noggrant övervaka framsteg, t.ex. hälsoindikatorer och referenspunkter; den process genom vilken strategin och handlingsplanen planeras,
liksom deras innehåll, skall särskilt uppmärksamma utsatta och marginaliserade grupper.«
»Kommittén bekräftar också att följande skyldigheter har jämförbar prioritet:
a) att säkerställa reproduktiv hälso- och sjukvård, mödravård (såväl före som efter förlossningen) och
barnhälsovård
b) att tillhandahålla vaccinationer mot de viktigaste infektionssjukdomarna som förekommer i samhället
c) att vidta åtgärder för att förebygga, behandla och kontrollera epidemiska och endemiska sjukdomar
d) att tillhandahålla undervisning och tillgång till information om de viktigaste hälsoproblemen i samhället, bl.a. om metoder för att förebygga och kontrollera dem
e) att tillhandahålla lämplig utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal, bl.a. undervisning om hälsa och
mänskliga rättigheter.«
»För att undanröja eventuella tvivel vill kommittén poängtera att det särskilt åligger konventionsstaterna
och andra aktörer som har en sådan ställning att de kan hjälpa till, att ge ’internationellt bistånd och att samarbeta, särskilt ekonomiskt och tekniskt’ och därmed göra det möjligt för utvecklingsländerna att fullgöra
sina centrala och andra skyldigheter i punkt 43–44 ovan.« (Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Allmän kommentar nr 14, 2000, Rätten till bästa möjliga hälsa [artikel 12 i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter]«, hrigen/1/Rev.8, punkt 43–45, s. 97–98.)

innefattande diagnostisering och ingripande så
tidigt som möjligt, samt tjänster som är utformade
så att ytterligare funktionsnedsättning minimeras
och förebyggs, även för barn och äldre
c) se till att sådan hälso- och sjukvård tillhandahålls
så nära människorna som möjligt, även på landsbygden
d) kräva att vårdpersonal tillhandahåller vård av
samma kvalitet till människor med funktionsnedsättning som till andra, innefattande vård på
grundval av frivilligt och informerat samtycke,
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genom att bland annat öka medvetenheten om
mänskliga rättigheter, värdighet, självständighet
och behov hos människor med funktionsnedsättning, via utbildning och informationsspridning
om etiska normer för offentlig och privat hälsooch sjukvård
e) förbjuda diskriminering av människor med funktionsnedsättning i bestämmelser om sjukförsäkring och livförsäkring, som skall tillhandahållas på
ett rättvist och rimligt sätt, om sådan försäkring
tillåts i nationell lagstiftning

Artikel 24

f) förhindra att någon nekas hälso- och sjukvård eller
mat och vätska på grund av funktionsnedsättning.« (Artikel 25.)

I den allmänna kommentaren nr 9, »Rättigheter
för barn med funktionshinder«, noterar kommittén att barn med funktionshinder ofta inte får tillgång till rätten till hälsa:
»Barn med funktionshinder lämnas ofta utanför
på grund av ﬂera olika svårigheter, bl.a. diskriminering, otillgänglighet på grund av bristande information och/eller ekonomiska resurser, transport,
geograﬁsk spridning av och fysisk tillgång till hälso- och sjukvård. En annan faktor är att det inte
ﬁnns riktade hälsovårdsprogram som tar upp de
speciﬁka behoven hos barn med funktionshinder.
Riktlinjerna som gäller hälsa bör vara omfattande
och måste inriktas på tidig upptäckt av funktionshinder, tidigt ingripande, bl.a. psykologisk och
fysisk behandling, rehabilitering inklusive fysiska
hjälpmedel, t.ex. proteser, mobilitetshjälpmedel,
hörselhjälpmedel och synhjälpmedel.«
»Det är dock viktigt att betona att hälso- och
sjukvård bör tillhandahållas inom samma offentliga sjukvårdssystem som gäller för barn i allmänhet, kostnadsfritt när så är möjligt, och så uppdaterad och modern som möjligt. Vikten av samhällsbaserat bistånd och rehabiliteringsstrategier
bör poängteras när hälso- och sjukvård ordnas för
barn med funktionshinder. (crc/c/gc/9, punkt
44–45.)

Flickor
Handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor säger: »Den diskriminering som
ﬂickor utsätts för när det gäller tillgång till livsmedel och fysisk och psykisk sjukvård äventyrar deras
hälsa nu och i framtiden. Uppskattningsvis 450
miljoner vuxna kvinnor i utvecklingsländerna är
hämmade i växten på grund av för lågt protein- och
energiintag …« (punkt 266). I handlingsplanen
föreslås att alla hinder elimineras så att alla ﬂickor
utan undantag kan utveckla alla sina möjligheter
och färdigheter genom lika tillgång till teoretisk
och praktisk utbildning, »livsmedel, fysisk och psykisk sjukvård och därmed förknippad information« (punkt 272).
I den politiska deklarationen och i andra åtgärder och initiativ för att genomföra Pekingdeklarationen och handlingsplanen (a/res/s-23/3) som
antogs vid generalförsamlingens specialsession

(2000), ingår omfattande avsnitt som summerar
framsteg och hinder sedan 1995 (punkt 11–12) och
som ger staterna detaljerade rekommendationer
om sjukvård i allmänhet (punkt 72) och för ungdomar i synnerhet (punkt 79).
Kommittén för avskaffande av diskriminering
mot kvinnor antog 1999 en allmän rekommendation om kvinnor och hälsa (i samband med artikel
12 i Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor). Den ger detaljerade rekommendationer när det gäller kvinnors rätt till hälsa, bl.a.
med avseende på reproduktion och sexualitet, och
betonar att i rekommendationen innefattar
begreppet »’kvinnor’ även ﬂickor och unga kvinnor«. (hri/gen/1/Rev.8, s. 331 f.)

Delaktighet när det gäller rätten till hälsa
I artikel 12 krävs att barnens rätt att uttrycka sina
åsikter, rätten att åsikterna vederbörligen beaktas
och rätten att höras i alla rättsliga och administrativa förfaranden genomförs när det gäller hälsa och
sjukvård. Överväganden kring delaktighet krävs
både vid övergripande planering, i verksamheten
och i övervakningen av den sjukvård som avser
barn och även när det gäller behandling av det
enskilda barnet och barnets rätt till samtycke eller
till att vägra samtycke till behandling (se artikel 12
för en detaljerad diskussion).

»Konventionsstaterna skall sträva
efter att till fullo förverkliga denna
rätt och skall särskilt vidta lämpliga
åtgärder …«: artikel 24(2)
Formuleringen antyder att listan över åtgärder i
punkt 2 inte är komplett; andra åtgärder kan krävas
för att genomföra rättigheten.
I den allmänna kommentaren »Att genomföra
barns rättigheter under deras tidiga utveckling«
betonas vikten av en hälsosam start i livet:
»Konventionsstaterna bör säkerställa att alla barn
har tillgång till sjukvård och livsmedel av högsta
möjliga kvalitet under sina första år i livet för att
på så sätt minska barnadödligheten och göra det
möjligt för barn att åtnjuta en hälsosam start i
livet (artikel 24).« (crc/c/gc/7, punkt 27.)

»(a) minska spädbarns- och barnadödligheten«
Enligt artikel 6 erkänner konventionsstaterna att
»varje barn har en inneboende rätt till livet«, och
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konventionsstaterna skall »till det yttersta av sin
förmåga« säkerställa barnets överlevnad. Spädbarnsdödligheten är antalet dödsfall mellan födelsen och 1-årsdagen, uttryckt per 1 000 levande
födda; barnadödligheten för barn under 5 år är
antalet dödsfall mellan födelsen och den dagen barnet fyller 5 år, uttryckt per 1 000 levande födda.
Barnadödligheten för barn under 5 år är av UNICEF utsedd till den absolut viktigaste indikatorn
för barns hälsotillstånd i ett land. Barnadödligheten för barn under 5 år varierade under 2005 från
282 per 1 000 födslar (Sierra Leone) till 3 eller 4 per
1 000 födslar (Andorra, Finland, Island, Italien,
Japan, Lichtenstein, Norge, San Marino, Singapore, Slovenien, Sverige och Tjeckien). (The State of the
World’s Children 2007, unicef, s. 138 f). Barnadödligheten för Afrika söder om Sahara är 169 per
1 000, en sänkning från 188 för 1990; för Sydasien
är den 84, en sänkning från 129 för 1990; och för
industriländer är den 6, en sänkning från 10 för
1990. Siffran för hela världen är 76, en sänkning
med 20 procent från 95 per 1 000 för 1990.
De särskilda målen för internationella åtaganden är att minska såväl spädbarnsdödligheten som
barnadödligheten för barn upp till 5 år, men i konventionen handlar det om att sänka dödligheten
under hela barndomen, upp till 18 års ålder.
FN:s barnrättskommitté har gratulerat stater
som har gjort framsteg när det gäller att minska
dödligheten och uttryckt allvarlig oro när barnadödligheten har ökat, men också i situationer då
dödligheten varierar på grund av diskriminering.
Det ﬁnns många olika orsaker till spädbarns- och
barnadödlighet, och staternas skyldighet att åtgärda dessa utvecklas i de följande underpunkterna i artikel 24(2) och i andra artiklar i barnkonventionen, t.ex. att ge föräldrar tillräckligt stöd
(artikel 18) och att skydda barn från olika former
av våld, utnyttjande och övergrepp (artikel 19 och
32–38).

»(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls
nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på
utveckling av primärhälsovården«
Här betonas åter »alla barn«. Kommitténs allmänna oro har inriktats på att primärhälsovården inte
har prioriterats, vilket är en återspegling av AlmaAta-deklarationen (se ovan).

»(c) bekämpa sjukdom och undernäring,
däri inbegripet åtgärder inom ramen för
primärhälsovården, genom bl.a. utnyttjande
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av lätt tillgänglig teknik och genom att
tillhandahålla näringsrika livsmedel i tillräcklig
omfattning och rent dricksvatten, med
beaktande av de faror och risker som
miljöförstöring innebär«
I denna underpunkt betonas åter ramarna för primärhälsovården. Kommittén har i sina kommentarer belyst de grundläggande frågorna om livsmedelstillgång, rent vatten och miljöföroreningar.
Diskriminering när det gäller tillgång till primärhälsovård nämns ofta; den drabbar särskilt barn på
landsbygden och barn som lever i fattigdom.
Näringslära. Näringslära nämns också i underpunkt (e) i artikel 24(2): Staterna skall säkerställa
att baskunskaper om näringslära sprids särskilt till
föräldrar och barn. I konventionens artikel 27 (rimlig levnadsstandard) krävs att konventionsstaterna
när så behövs skall tillhandahålla materiellt bistånd
och utarbeta stödprogram, särskilt när det gäller
mat, kläder och bostäder (se också artikel 27).
I 1969 års deklaration om sociala framsteg och
utveckling ﬁnns »eliminering av hunger och
undernäring och en garanterad rätt till näringsrika
livsmedel« (artikel 10(b)) med på listan över
»huvudsyften«. Allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna säger att »var och en har
rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna
och familjens hälsa och välbeﬁnnande, inklusive
mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga
sociala tjänster …« (artikel 25). Internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter erkänner på liknande sätt rätten för var och
en till en tillfredsställande levnadsstandard »…
däribland tillräckligt med mat« och en grundläggande rätt att vara tryggad mot hunger (artikel 11
[1]).
Vid den internationella konferensen om livsmedelsförsörjning (Rom, december 1992) utarbetades
deklarationen och handlingsplanen för livsmedelsförsörjning som erkänner att »tillgång till näringsrik och säker mat är en rättighet för varje enskild
individ«.
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter gav 1999 ut en allmän kommentar
om rätten till tillräckligt med mat – »livsviktigt för
att kunna åtnjuta alla rättigheter«. »I grunden
beror inte problemet med hunger och undernäring
på brist på mat utan på att stora delar av världens
befolkning lider brist på tillgänglig mat, bl.a. på
grund av fattigdom.« Det centrala i rätten till tillräckligt med mat innebär »tillgång till mat i till-
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räcklig mängd och av tillräckligt god kvalitet, utan
främmande ämnen och godtagbar inom en viss
gemenskap, för att tillfredsställa kostbehoven hos
enskilda individer«. Maten måste vara tillgänglig
»på sådana sätt som är hållbara och inte inkräktar
på andra mänskliga rättigheter«. Kommittén deﬁnierar ett förverkligande av rätten till tillräckligt
med mat så att »varje man, kvinna och barn, ensam
eller i gemenskap med andra, alltid har fysisk och
ekonomisk tillgång till tillräckligt med mat eller
kan skaffa sådan. Rätten till tillräckligt med mat
skall därför inte tolkas snävt eller restriktivt så att
den jämställs med en minimimängd kalorier, proteiner och andra speciﬁka näringsämnen. Rätten
till tillräckligt med mat måste förverkligas gradvis.
Men staterna har en grundskyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att lindra hungern … också
vid naturkatastrofer och i andra nödsituationer.«
I den allmänna kommentaren noteras också att
»Den person eller grupp som utsätts för en kränkning av rätten till tillräckligt med mat bör få rejäl
rättslig eller annan lämplig upprättelse på både
nationell och internationell nivå. Alla offer för
sådana kränkningar har rätt till lämplig upprättelse, vilken kan vara i form av ersättning, kompensation, uppgörelse eller garantier om att det inte
kommer att upprepas. Nationella ombudsmän och
kommissioner för mänskliga rättigheter bör ta
upp kränkningar av rätten till mat.« (hri/
gen/1/Rev.8, s. 65 f.)

FN:s barnrättskommitté uttrycker ofta oro för
undernäring och betonar att det behövs en samlad
insats för att få slut på den.
Kommittén har också noterat fetma och ätstörningarna anorexia nervosa och bulimi som ett hot
mot barns hälsa.
Rent dricksvatten. Kommittén för ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter antog 2002 en allmän kommentar om rätten till vatten och hänvisade då till artikel 11–12 i Internationella konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter: »Den
mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten är
absolut nödvändig för att kunna leva ett värdigt liv.
Den är en förutsättning för att förverkliga andra
mänskliga rättigheter.« De olika momenten i rätten till vatten måste motsvara mänsklig värdighet,
liv och hälsa: »Tillräckligt med vatten skall inte
tolkas snävt, endast genom en hänvisning till volymer och teknologi. Vatten bör behandlas som en

social och kulturell tillgång och inte primärt som
en ekonomisk tillgång. Rätten till vatten måste
också förverkligas på ett hållbart sätt som säkerställer att den kan förverkligas för nuvarande och framtida generationer.« Kommittén fortsätter med att
betona tillgänglighet, kvalitet och fysisk och ekonomisk åtkomlighet, icke-diskriminering och tillgång till information om vattenfrågor. Staterna bör
vidta åtgärder för att säkerställa särskilt att »barn
inte hindras från att åtnjuta sina mänskliga rättigheter på grund av brist på vatten på utbildningsinstitutioner och i hemmen eller genom bördan att
samla vatten. Att se till att utbildningsinstitutioner
som för närvarande saknar vatten har tillräckligt
med dricksvatten bör hanteras som ett brådskande
ärende.« (hri/gen/1/Rev.8, se särskilt punkt 1,
10–12, och 16 [b], s. 105 f.) Kommittén beskriver
staternas grundläggande skyldigheter i punkt 37.
Miljöföroreningar. FN:s barnrättskommitté har lyft
fram de skadliga effekter som miljöföroreningar
har för förverkligandet av barnens rättigheter, både
i allmänhet och vid särskilda händelser. Den har
nämnt föroreningar av vattenförråd, luftföroreningar och föroreningar av haven.

»(d) säkerställa tillfredsställande hälsovård
för mödrar före och efter förlossningen«
I handlingsplanen från världstoppmötet för barn
1990 noteras: »… Orsakerna till den höga spädbarnsdödligheten, särskilt för nyfödda, är kopplade
till för tidiga graviditeter, låg födelsevikt och för
tidig födsel, osäkra förlossningar, neonatal stelkramp, höga födelsetal etc…« (punkt 16). Nästan
en femtedel av dödsfallen under de första fem åren
beror på händelser i samband med förlossningen.
Som noterats ovan betonar det globala partnerskapet för mödravård, nyföddas och barns hälsa,
som lanserades 2005, vikten av att inrikta sig på
både mödravård och barnhälsovård. Den kontinuerliga vården ger vård för mödrar och barn från graviditeten till förlossningen, under den första tiden
efter förlossningen och fortsatt under barndomen.
Därmed erkänns att säkra förlossningar är livsviktiga för både modern och det nyfödda barnet.
Kommittén har betonat vikten av utbildning för
alla som hjälper till under förlossningen. Den har
noterat att tidigt moderskap utgör såväl en särskild
risk för barnadödlighet som ett hot mot hälsan (se
vidare diskussion under artikel 24[2] [f] nedan:
undervisning om och hjälp med familjeplanering).
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»(e) säkerställa att alla grupper i samhället,
särskilt föräldrar och barn, får information
om och har tillgång till undervisning om
barnhälsovård och näringslära, fördelarna
med amning, hygien och ren miljö och
förebyggande av olycksfall samt får stöd
vid användning av sådana grundläggande
kunskaper«
Denna punkt understryker hur oerhört viktig
undervisning och information om hälsa är, liksom
stöd, för att uppnå barnets rätt till hälsa och tillgång till sjukvård, en tanke som också ﬁnns i deklarationen och handlingsplanen från världstoppmötet samt handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor. Kopplingen mellan hälsa
och tillgång till grundläggande undervisning samt
läs- och skrivkunnighet erkänns och speglas i
målen för dessa och andra handlingsplaner. I artikel 17 i barnkonventionen framhålls den roll som
massmedierna kan spela när det gäller att sprida
information till nytta för barn. I artikel 18 krävs att
staterna ger föräldrarna lämpligt stöd när de utövar
sitt föräldraansvar, och FN:s barnrättskommitté
har ofta uppmanat till föräldra- och familjeutbildning (se också artikel 17–18).
Amning. Det ﬁnns två aspekter på hur amning bör
främjas. Dels behövs positiv information och
undervisning om fördelarna med amning, dels
behövs en motvikt till den negativa inverkan från
kommersiell marknadsföring av mjölkersättning.
En ofta använd rekommendation i samband med
positiv undervisning är Tio steg för lyckad amning
som WHO/UNICEF gav ut 1989. De tio stegen
utgör ryggraden i det världsvida initiativet att starta barnvänliga sjukhus som 1991 lanserades av
WHO och UNICEF.
Den internationella koden för marknadsföring
av bröstmjölksersättning antogs av världshälsoförsamlingen 1981 (wha Resolution 34.22, 1981).
Koden syftar till »att medverka till att det ﬁnns
säker och lämplig näringstillförsel för spädbarn,
genom att skydda och främja amning, och genom
att säkerställa riktig användning av bröstmjölksersättningar när sådana är nödvändiga, på grundval
av riktig information och genom lämplig marknadsföring och distribution« (Kod, punkt 1). I
Innocentideklarationen om att skydda, främja och
stödja amning från 1990 inkluderades nationella
åtgärder för att genomföra koden som ett av de fyra
operationella målen för 1995. Världshälsoförsamlingen (wha) har gång på gång upprepat sin
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rekommendation till medlemsstaterna att anta
koden och efterföljande WHA-resolutioner i sin
helhet. I koden speciﬁceras att medlemsstaterna
»årligen skall lämna information till generaldirektören om de åtgärder som vidtagits för att verkställa principerna och målen i koden«. WHO:s generaldirektör skall jämna år rapportera till världshälsoförsamlingen om hur långt genomförandet av
koden har kommit och på begäran ge tekniskt stöd
till medlemsstaterna (punkt 11.6 och 11.7).
Den globala strategin för späda och små barns mat
som skrevs under av den femtiofemte världshälsoförsamlingen 2002 (wha55/2002/rec/1, Bilaga
2) anger ramarna för åtgärder i syfte att skydda,
främja och stödja lämplig mat för spädbarn och små
barn. I strategin deﬁnieras alla berörda parters
ansvar: att göra det möjligt för mödrar och familjer
att uteslutande amma sina barn under sex månader,
att efter sex månader införa lämplig mat som komplement till fortsatt amning, och att genomföra det
bästa matalternativet för speciella omständigheter,
som för barn med låg födelsevikt, spädbarn eller
mödrar som har hiv och familjer som lever i nödsituationer. Strategin erkänner också de komplicerade kopplingarna mellan mödrarnas kosthållning
och barns hälsa, och främjar effektiva insatser för
att förbättra mödrarnas näringsmässiga status.
I den uppföljande Innocentideklarationen 2005
medges att det gjorts anmärkningsvärda framsteg
på 15 år, men att »olämplig mat, dvs. otillräcklig
eller ingen amning och olämplig mat som komplement, fortfarande är det största hotet mot barns
hälsa och överlevnad världen över. Enbart förbättrad amning kan rädda livet på mer än 3 500 barn
varje dag, ﬂer än vad någon annan förebyggande
åtgärd kan.« I deklarationen från 2005 noteras att
1995 års deklaration och 2002 års strategi fortfarande utgör grunden för åtgärder. Den anger i
detalj vilka åtgärder som behövs, och att det är
bråttom »för att våra barn skall få den bästa starten
i livet, för att millenniemålen skall uppnås och för
att de mänskliga rättigheterna för vår tids och
framtida generationer skall förverkligas«.
Kommittén har medgett att genomförandet av
koden är en konkret åtgärd för att föräldrarnas rätt
till objektiv information om amningens fördelar
skall förverkligas och därmed också för att skyldigheterna i artikel 24 skall fullgöras. Den påminner
ständigt om att koden skall följas.
Överförandet av hiv från mor till barn är en
annan fråga som kommittén särskilt uppmärksammat. På uppdrag av arbetsgruppen för förebyggan-
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de av överföring av hiv från mor till barn kallade
Världshälsoorganisationen år 2000 till ett tekniskt
samråd som innefattade diskussioner om hiv och
mat för spädbarn. På grundval av rekommendationerna från samrådet utarbetades såväl reviderad
som ny vägledning, bl.a. Hiv och mat för spädbarn: Ett
ramverk för prioriterade åtgärder (understödd av alla
de viktigaste FN-organen), en granskning av överföring av hiv genom amning, en vägledning för
beslutsfattare, och en guide för chefer och handledare inom sjukvården. Materialet är nu allmänt
spritt. Ett tekniskt samråd år 2006 bearbetade vägledningen som även fortsättningsvis speglar ett
brett samförstånd om ett förhållningssätt till allmän hälsa som grundar sig på erkända normer för
mänskliga rättigheter.
I den allmänna kommentaren »Hiv/aids och
barns rättigheter« (se nedan) kräver kommittén att
staterna skall säkerställa genomförandet av de strategier som FN-organen rekommenderar för att
förebygga hiv-infektion hos spädbarn och små
barn. Dessa innefattar: (a) att förebygga hiv-infektion hos blivande föräldrar, (b) att förebygga oönskade graviditeter för hiv-infekterade kvinnor, (c)
att förebygga att hiv överförs från hiv-infekterade
kvinnor till deras spädbarn, och (d) att ge vård,
behandling och stöd till hiv-infekterade kvinnor,
deras spädbarn och familjer. För att förebygga att
mödrar överför hiv till sina barn måste konventionsstaterna vidta åtgärder, bl.a. tillhandahålla
väsentliga mediciner, t.ex. antiretrovirala mediciner, lämplig vård före, under och efter förlossningen, och tillhandahålla frivillig rådgivning och testning för gravida kvinnor och deras partner.
Staterna bör tillhandahålla stöd, bl.a. rådgivning om mat för spädbarn. (crc/gc/2003/3,
punkt 27.)
Att förebygga olycksfall. Det är inte många rapporter till FN:s barnrättskommitté som har innehållit
mycket information om förebyggande av olycksfall,
och kommittén har inte heller nämnt det så ofta.
Enligt artikel 3(2) åtar sig staterna att ge det skydd
och den vård som behövs för barnens välfärd. Även
om föräldrarna naturligtvis har ansvaret för att
förebygga olycksfall ﬁnns det aspekter av detta som
kräver åtgärder från statens sida (riktlinjer för
kommunikationer och miljö, lämplig rådgivning,
ekonomiskt stöd för säkerhetsutrustning i hemmet
etc.). Olycksfall är en vanlig orsak till skador och
dödsfall i många stater.
Världshälsoorganisationen gav 2005 ut Förebyg-

gande av skador hos barn och ungdomar: en global uppmaning att vidta åtgärder. WHO och UNICEF ökar
sina insatser för att förebygga skador hos barn och
ungdomar. En världsrapport och global strategi för
de närmaste 5–10 åren kommer att utgöra en del av
dessa insatser.
Över hela världen är traﬁkolyckor och drunkning de vanligaste orsakerna till skador som leder
till dödsfall bland barn; därefter kommer brännskador och fall. Avsiktligt våld tar också sin tribut.
Barn från fattiga familjer drabbas oproportionerligt ofta av skador. Mer än 95 procent av alla oavsiktliga dödsfall på grund av skador under barndomen inträffar i länder med låga och medelstora
inkomster. I höginkomstländerna ﬁnns också ett
starkt socioekonomiskt samband i det att barn från
fattiga familjer mycket oftare utsätts för skador än
barn i mer välbärgade familjer.

Hiv/aids
I en global sammanfattning av läget för aids-epidemin från december 2006 (Aids-epidemin, en uppdatering, UNAIDS och WHO, december 2006) uppskattas att 2,3 miljoner barn i åldern 0–15 år lever
med aids (mellan 1,7 och 3,5 miljoner), 530 000
hade nyligen insjuknat (mellan 410 000 och
660 000), och 380 000 hade dött i aids (mellan
290 000 och 500 000). Kommittén lyfte fram hur
allvarligt hotet om hiv/aids är för förverkligandet
av barns rättigheter vid den allmänna diskussionen
1998, »Barn som lever i en värld med aids«
(crc/c/80). (Efter den allmänna diskussionen formulerade den detaljerade rekommendationer och
gav 2003 ut den tredje allmänna kommentaren
»Hiv/aids och barnens rättigheter« (se faktaruta
för sammanfattning och den fullständiga texten på
www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.
htm).
FN:s aids-program (unaids) som inrättades
1996 är ett gemensamt sponsrat program som sammanför tio organ: UNHCR, UNICEF, WFP,
UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, WHO
och Världsbanken. Det tar fram de prioriteringar
som skall göras i ländernas program. I juni 2001
kallades till en specialsession i FN:s generalförsamling för att granska och ta itu med problemen med
hiv/aids ur alla aspekter och säkerställa ett globalt
åtagande för att stärka samordning och intensiﬁera
nationella, regionala och internationella ansträngningar och angripa epidemin utifrån ett helhetsperspektiv (se FN:s generalförsamlings resolution
S-26/2 från den 27 juni 2001).
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Kommittén ägnar mycket uppmärksamhet åt hiv/
aids i sin granskning av rapporter. Under »Grundläggande hälsa och välfärd« i de sammanfattande
slutsatserna ﬁnns ett särskilt avsnitt för ämnet.

»(f) utveckla förebyggande hälsovård,
föräldrarådgivning samt undervisning om
och hjälp i familjeplaneringsfrågor«
Handlingsprogram för förebyggande hälsovård, hälsofrämjande och hälsovägledning ﬁnns i alla länder
och stöds av WHO, UNICEF och andra FN-organ.
Kommittén har främjat föräldrautbildning, bl.a.
undervisning i hälsofrågor. I artikel 18 krävs att staterna ger »lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets
uppfostran« och att de säkerställer »utvecklingen
av institutioner, inrättningar och tjänster för vård
av barn« (se artikel 18).
Vaccination. Vaccination är en särskild aspekt av förebyggande hälsovård. FN:s barnrättskommitté har
uttryckt allvarlig oro när antalet vaccinationer har
minskat och har uttryckt sin uppskattning till de stater som har uppnått betydligt större antal vaccinationer. Återigen är här diskriminering ett problem.
Den nya Globala alliansen för vaccination
(GAVI) lanserades år 2000 (www.gavialliance.
org). I slutet av 2005 rapporterade den att GAVIalliansens resurser hade gjort det möjligt för de fattigaste länderna att införa nya vaccinationer (hepatit B, hib och gula febern) och ökat tillgången till de
grundläggande vaccinerna för barn (innefattande

polio, difteri, smittkoppor, kikhosta och mässling).
Antalet barn som hade blivit vaccinerade med nya
vacciner hade ökat med 99 miljoner, och nästan 15
miljoner ﬂer barn hade fått de grundläggande vaccinerna (WHO, avdelningen för vaccination,
Beräkning av vacciner och biokemikalier för 2005,
november 2005).
Undervisning om och hjälp med familjeplanering.
Några konventionsstater har gjort förklaringar och
reservationer med avseende på underpunkt (f) i
artikel 24. Ett exempel är följande: »… Republiken Argentina anser att familjeplanering är en fråga uteslutande för föräldrarna i enlighet med etiska
och moraliska principer och förstår denna artikel
som att det är staternas skyldighet att vidta åtgärder som ger vägledning och undervisning för föräldrarna så att de kan utöva sitt föräldraskap på ett
ansvarsfullt sätt.« Heliga stolens reservation säger
»att den tolkar frasen ’undervisning om och hjälp i
familjeplaneringsfrågor’ i artikel 24(2) som att den
innebär endast de metoder för familjeplanering
som den anser moraliskt godtagbara, nämligen de
naturliga metoderna för familjeplanering«. Polens
reservation lyder: »Med respekt för artikel 24,
punkt 2(f), i konventionen anser republiken Polen
att familjeplanering och undervisning och hjälp till
föräldrar skall ske i överensstämmelse med moraliska principer« (crc/c/2/Rev.8, s. 13, 23, 36). I
samtliga fall anser kommittén att reservationerna
bör dras tillbaka (se artikel 1 för ytterligare diskussion).

FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 3, 2003, sammanfattning
Hiv/aids och barns rättigheter
»Hiv/aids-epidemin har drastiskt ändrat barnens värld. Miljoner barn har smittats och dött, och
många ﬂer drabbas allvarligt när hiv sprids till deras familj och i den närmaste gemenskapen.« För
att få kontroll över den inverkan hiv/aids har på barn krävs gemensamma och målinriktade insatser
från alla länder i alla utvecklingsstadier. Frågan om barn och hiv/aids har uppfattats som i huvudsak
ett hälsoproblem, men inverkan är så stark att alla barnens rättigheter påverkas: de medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Barnkonventionen, och särskilt de fyra
grundläggande principerna, anger ramarna för att vidta åtgärder.
Diskriminering: Kommittén tolkar formuleringen »ställning i övrigt«, som ingår i listan över orsaker till diskriminering i artikel 2, som att den innefattar barnets och dess föräldrars hiv/aids-status.
Diskriminering, särskilt den som orsakas av könstillhörighet och sexuell läggning, gör barn mer
utsatta för hiv/aids. Diskriminering hindrar barn från att få tillgång till information, utbildning, sjukvård, socialtjänst och till samhällslivet i stort.
Barnets bästa: Riktlinjerna för hiv/aids är i allmänhet utformade för vuxna och tar endast liten hän-
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syn till principen om att barnets bästa skall komma i främsta rummet. Barnets rättigheter och
behov bör vara i centrum för statens insatser mot pandemin.
Rätten till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling: Barn har rätt att få nytta av ekonomiska och
sociala riktlinjer som gör att de kan överleva och utvecklas. Effektiva förebyggande handlingsplaner erkänner den verklighet som ungdomar lever i, och staten bör ägna mycket uppmärksamhet
åt barnens beteende och livsstil, bl.a. deras sexualitet, även om detta inte följer den rådande kulturella normen.
Rätten till delaktighet: Erfarenheten visar att insatser är mest effektiva när barnen själva är delaktiga i att bedöma behov, anvisa lösningar och genomföra dem, i stället för att ses som föremål
för beslut.
Hinder: »Inställningen att ett problem existerar; traditionella sedvänjor och attityder, bl.a.
tabun och stigmatisering; fattigdom och nedlåtande attityder mot barn är bara några av de hinder
som kan stoppa de politiska och enskilda åtaganden som behövs för att handlingsplaner skall ha
effekt.« Begränsade resurser motiverar inte att staten låter bli att vidta nödvändiga åtgärder.
Rätten till information: Barn har rätt till riktig, lämplig och aktuell information om förebyggande och behandling av hiv/aids, både via formella kanaler såsom utbildning och massmedier, och
via informella kanaler (t.ex. de som riktar sig mot gatubarn eller barn på institution). Effektivt
förebyggande arbete kräver att staterna inte censurerar, undanhåller eller medvetet ger felaktig
information om hälsa, bl.a. undervisning och information om sex och samlevnad. Utbildning spelar en väsentlig roll för att ge barn riktig information, ge dem möjligheter att skydda sig mot infektion och för att förebygga negativa attityder.
Barnanpassad sjukvård: Det är mer sannolikt att barn söker sig till sjukvården om den är barnvänlig, erbjuder stöd, inriktas på barns behov, medger delaktighet i beslut som gäller barnens hälsa, är tillgänglig till en rimlig kostnad, är sekretessbelagd, inte är fördömande, inte kräver föräldrarnas samtycke och inte är diskriminerande.
Hiv-rådgivning och testning: Staterna bör säkerställa tillgång till frivillig, sekretessbelagd hivrådgivning och testning för alla barn och förhindra varje form av obligatorisk testning. Den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga avgör om samtycke krävs direkt av barnet eller av dess
föräldrar eller vårdnadshavare. I vilket fall måste tillräcklig information ha givits för att säkerställa ett väl underbyggt beslut. Staterna måste, i enlighet med rätten till privatliv i artikel 16, skydda
sekretessen kring resultaten från hiv-tester. Information om hiv-status får inte ges till tredje part,
däribland föräldrar, utan barnets samtycke.
Överföring från mor till barn: Spädbarn och små barn kan smittas av hiv under graviditeten, förlossningen och genom amningen. Staterna skall genomföra strategier som rekommenderats från
FN-organ, bl.a. tillhandahålla väsentliga mediciner, t.ex. antiretrovirala mediciner, lämplig vård
före, under och efter förlossningen, och se till att det ﬁnns frivillig rådgivning och testning för gravida kvinnor och deras partner. Rådgivning för hiv-positiva mödrar bör innefatta information om
riskerna och fördelarna med amning respektive bröstmjölksersättning.
Tillgång till behandling: Staterna skall säkerställa att barn alltid och utan diskriminering har tillgång till omfattande behandling och vård, bl.a. de hiv-mediciner, material och tjänster som
behövs. Staterna bör förhandla med läkemedelsindustrin så att de nödvändiga medicinerna ﬁnns
tillgängliga lokalt och till lägsta möjliga kostnad.
Barn som deltar i forskning: Staterna skall säkerställa att forskningsprogram om hiv/aids innefattar studier som bidrar till ett effektivt förebyggande arbete, och till vård och behandling av barn.
Barn får inte bli föremål för forskning förrän ingripandet har testats noggrant på vuxna och barnet och/eller föräldrarna har gett sitt samtycke utifrån fullständig information om riskerna och
fördelarna för barnet.
Barn som behöver särskild uppmärksamhet: Kommittén lyfter fram hur oerhört utsatta frihetsberövade barn och barn som bor i ﬂyktingläger och på institutioner är för hiv/aids. Detsamma gäller
barn som lever i extrem fattigdom eller under väpnad konﬂikt, ekonomiskt och sexuellt utnyttja-

265

Barnkonventionen

de barn, barn med funktionshinder, invandrarbarn, barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning
samt gatubarn. För att minska utsattheten krävs först och främst att barnen, deras familjer och närmaste gemenskap får möjlighet att göra aktiva val som bygger på information.
Barn som drabbats av eller blivit föräldralösa genom hiv/aids: Särskild uppmärksamhet måste riktas
mot dessa barn. Födelseregistrering och identitetsbevis är ofta väsentliga för att rättigheter skall kunna garanteras. Staterna måste säkerställa att både lag och praxis stödjer föräldralösa barns rätt till arv
och egendom, och då särskilt uppmärksamma könsdiskriminering. Ansträngningar skall göras för att
syskon skall kunna vara tillsammans och för att ge släktingar och familjemedlemmar vård. Den utvidgade familjen kan vara det minst traumatiska, och därför det bästa alternativet för att ta hand om föräldralösa barn, om den får stöd av den närmaste gemenskapen. När det inte är möjligt skall staterna
ordna familjeliknande alternativ omvårdnad. Barn som bor tillsammans utan någon vuxen bör om
möjligt få stöd. Placering av barn på institution bör vara en sista utväg.
Barn som är utsatta för sexuellt och ekonomiskt utnyttjande: Staterna skall vidta kraftfulla åtgärder för
att skydda barn som drabbats av hiv/aids mot sexuellt och ekonomiskt utnyttjande och människohandel. Staterna måste också skydda barn från alla former av våld: övergrepp kan öka risken för att barn
blir smittade av hiv, men de kan också utsättas för våld till följd av att de smittats eller drabbats av
hiv/aids. Förhållandet mellan hiv/aids och övergrepp som drabbar barn i samband med väpnade konﬂikter kräver särskild uppmärksamhet.
Drogmissbruk: Missbruk av droger kan minska barns förmåga att kontrollera sitt sexuella beteende
och därför öka risken för att de smittas. Injektioner med smutsiga kanyler ökar den risken ytterligare. Staterna skall ta itu med de faktorer som gör att barn utsätts för risken att börja missbruka droger
och ge behandling och stöd åt de barn som missbrukar droger.
Rekommendationer: Kommittén bekräftar på nytt de rekommendationer som gavs i samband med
den allmänna diskussionen »Barn som lever i en värld med hiv/aids« (crc/c/80). I den allmänna
kommentaren uppmanas staterna också:
a) att anta och genomföra nationella och lokala hiv/aids-relaterade effektiva strategier och handlingsprogram som sätter barnet i centrum och som grundar sig på barnets rättigheter, med hänsyn till de rekommendationer som ﬁnns i denna allmänna kommentar och de som antagits vid
FN:s generalförsamlings specialsession om barn (2002)
b) att till det yttersta av sin förmåga anslå ekonomiska och tekniska resurser samt personal för att
stödja nationella och kommunbaserade åtgärder, när så är lämpligt med internationellt samarbete
c) att granska de lagar som redan ﬁnns eller stifta nya lagar mot diskriminering, och särskilt
uttryckligen förbjuda diskriminering som grundas på verklig eller uppfattad hiv/aids-status
d) att föra in hiv/aids-strategier i arbetet med nationella mekanismer för övervakning och samordning av barns rättigheter och för att överväga att inrätta ett granskningsförfarande som sätts in
speciﬁkt vid klagomål om kränkningar av barnets rättigheter när det gäller hiv/aids
e) att på nytt bedöma statens hiv-relaterade insamlade data och utvärdering för att säkerställa att
de i tillräcklig utsträckning omfattar barn, är uppdelade efter kön och ålder, helst i femårsintervall, och att de så långt som möjligt innefattar barn som behöver särskilt skydd
f) att i sina rapporter enligt konventionen ge information om nationella riktlinjer och handlingsprogram för hiv/aids och i vilken utsträckning de uttryckligen erkänner barn och deras rättigheter, samt att ange huvuddragen för de planerade programmen under de kommande fem åren.
Kommittén uppmanar de relevanta FN-organen och andra relevanta internationella organ att systematiskt bidra till arbetet med denna fråga på nationell nivå och också att fortsätta arbeta tillsammans
med kommittén. De stater som hjälper till med utvecklingssamarbete uppmanas att säkerställa att
hiv/aids-strategier utformas så att de till fullo tar hänsyn till barns rättigheter. Staterna skall möjliggöra delaktighet för alla grupper i samhället, även människor som lider av hiv/aids, med särskild uppmärksamhet på barnen när det gäller vård och andra tjänster i samband med hiv/aids.
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Artikel 24

FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 4, 2003, sammanfattning
Ungdomars hälsa och utveckling i förhållande till barnkonventionen
Ungdomar upp till 18 år är innehavare av alla rättigheter i barnkonventionen. De har rätt till särskilda skyddsåtgärder, och i förhållande till den fortlöpande utvecklingen av deras förmåga kan de gradvis utöva sina rättigheter. FN:s barnrättskommitté noterar att konventionsstaterna inte har uppmärksammat ungdomars särskilda angelägenheter som innehavare av rättigheter tillräckligt, och inte
heller främjat deras hälsa och utveckling i tillräckligt hög grad. Den allmänna kommentaren syftar till
att öka medvetenheten och ge staterna vägledning och stöd.
Föräldrar och andra med rättsligt ansvar för ungdomar bör fullgöra sitt ansvar noga: »Ungdomar
bör av övriga familjemedlemmar erkännas som aktiva innehavare av rättigheter som har förmåga att bli
fullvärdiga och ansvarskännande medborgare om de får lämplig vägledning och råd.« För att ungdomar skall kunna utöva sin rätt till delaktighet bör offentliga myndigheter, föräldrar och andra som arbetar med eller för barn skapa en miljö »som grundar sig på tillit, delad information, förmågan att lyssna
och klok vägledning som bidrar till att ungdomarna deltar på lika villkor, även i beslutsprocesser«.
I samband med ungdomars rätt till hälsa och utveckling skall staterna fastställa en minimiålder för
sexuellt samtycke och äktenskap, samma för pojkar och ﬂickor. Ungdomar skall lätt kunna få tillgång
till såväl klagomålsförfaranden som rättsliga och andra lämpliga system för upprättelse som garanterar en rättvis och riktig process.
Staterna uppmuntras att noga respektera ungdomars rätt till privatliv och sekretess, bl.a. när det
gäller rådgivning i hälsofrågor. Ungdomar som bedöms vara tillräckligt mogna för att få rådgivning
utan att en förälder eller någon annan person är närvarande har rätt till privatliv och kan kräva sekretessbelagda tjänster, även behandling.
Ungdomar skall skyddas mot alla former av diskriminering, våld, vanvård och utnyttjande, med
särskild uppmärksamhet på former av våld som särskilt drabbar deras åldersgrupp (och på att ungdomar med funktionshinder är särskilt utsatta). Skyddsåtgärderna skall stämma överens med konventionen.
Systematisk insamling av uppdelade data krävs för att övervaka ungdomars hälsa och utveckling.
När så är lämpligt bör ungdomar delta i analysen för att säkerställa att informationen tolkas och
används på ett ungdomsanpassat sätt.
Lagstiftning, riktlinjer och handlingsprogram skall utarbetas och genomföras på ett sätt som
stämmer överens med den fortlöpande utvecklingen av ungdomarnas förmåga. Det innebär bl.a. att
ge föräldrar lämpligt bistånd, information och stöd för att underlätta relationer som bygger på tillit
och förtroende, och där frågor om t.ex. sexualitet, sexuellt beteende och riskfyllda livsstilar kan diskuteras öppet så att godtagbara lösningar kan hittas med bibehållen respekt för ungdomarnas rättigheter. Unga föräldrar bör ges stöd och vägledning för deras och barnens välfärd.
Alla ungdomar har rätt att få riktig och tillräcklig information om hur de skall skydda sin hälsa och
utveckling och uppvisa ett hälsosamt beteende. Den bör innefatta information om bruk och missbruk
av tobak, alkohol och andra ämnen, ett säkert och respektfullt socialt sexuellt beteende, kosthållning
och fysisk aktivitet.
Kommittén poängterar också vikten av att beakta både individens beteende och miljöfaktorer
(såsom fattigdom, väpnad konﬂikt eller social uteslutning, politisk, social och ekonomisk instabilitet
och alla former av migration) som ökar ungdomarnas utsatthet. Genom att göra stora investeringar
i förebyggande arbete kan staterna drastiskt minska utsattheten och skapa kostnadseffektiva sätt för
samhället att hjälpa ungdomar till en harmonisk utveckling i ett fritt samhälle.
Konventionsstaterna har följande skyldigheter:
a) att skapa en trygg och stödjande miljö för ungdomar inom familjen, i skolan, på alla typer av institutioner där de kan bo, i arbetslivet och i samhället i stort
b) att säkerställa att ungdomar har tillgång till den information som är väsentlig för deras hälsa och
utveckling och att de har möjligheter att delta i beslut som påverkar deras hälsa (särskilt genom
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informerat samtycke och rätten till sekretess), att skaffa sig livskunskap, att få riktig och åldersanpassad information och att göra lämpliga val när det gäller hälsobeteende
c) att säkerställa att hälsovård, bl.a. rådgivning och hälsovård inom psykisk, sexuell och reproduktiv
hälsa, av tillräcklig kvalitet och anpassad efter ungdomars angelägenheter är tillgänglig för alla
ungdomar
d) att säkerställa att unga ﬂickor och pojkar har möjlighet att aktivt delta i planering och handlingsprogram för deras egen hälsa och utveckling
e) att skydda ungdomar mot alla former av arbete som kan äventyra deras rättigheter, särskilt genom
att avskaffa alla former av barnarbete och genom att reglera arbetsmiljön och arbetsvillkoren i
enlighet med internationell standard
f) att skydda ungdomar mot alla former av avsiktlig och oavsiktlig skada, bl.a. de som följer av våld
och traﬁkolyckor
g) att skydda ungdomar mot alla skadliga sedvänjor, såsom tidiga äktenskap, hedersrelaterade mord
och kvinnlig könsstympning
h) att säkerställa att full hänsyn tas till ungdomar som tillhör särskilt utsatta grupper
i) att genomföra åtgärder för att förebygga psykisk sjukdom och främja psykisk hälsa hos ungdomar.
Staterna skall tillhandahålla hälsovård som är anpassad efter ungdomars särskilda behov och mänskliga rättigheter och då särskilt uppmärksamma följande:
a) Tillgänglighet. Primärhälsovård skall omfatta tjänster som anpassas efter ungdomars särskilda
behov, och särskild uppmärksamhet skall riktas mot sexuell och reproduktiv hälsa samt psykisk
hälsa.
b) Åtkomlighet. Hälsoinrättningar, material och tjänster skall vara kända och lätt åtkomliga (ekonomiskt, fysiskt och socialt) för alla ungdomar, utan åtskillnad. Sekretess skall garanteras när så
behövs.
c) Godtagbarhet. Med full respekt för bestämmelserna och principerna i konventionen skall alla hälsoinrättningar, material och tjänster respektera kulturella värden, anpassas efter kön, respektera
medicinsk etik och vara godtagbara för både ungdomarna och deras närmaste gemenskap.
d) Kvalitet. Hälsovård och material skall vara vetenskapligt och medicinskt lämpliga, vilket kräver
personal som är utbildad för att vårda ungdomar, lämpliga inrättningar och vetenskapligt beprövade metoder.
Staterna uppmuntras att anta ett brett förhållningssätt som bygger på systematiskt samarbete mellan
olika sektorer och samordning inom regeringen. Offentlig hälsovård och andra tjänster som används
av ungdomar skall också uppmuntras och få bistånd för att samarbeta med bl.a. privata och/eller traditionella utövare, yrkesföreningar, apotek och organisationer som tillhandahåller tjänster för utsatta ungdomsgrupper. Ett brett förhållningssätt kan inte vara effektivt utan internationellt samarbete.
Därför uppmuntras staterna att när så är lämpligt söka samarbete med FN:s fackorgan och handlingsprogram, internationella frivilligorganisationer och bilaterala hjälporgan, internationella yrkesföreningar och andra icke-statliga aktörer.

organisationer som deltog i formuleringen av konventionen (e/cn.4/1986/39, s. 10–11; Detrick, s.
350). Representanter från olika länder föreslog att
bestämmelsen skulle hänvisa särskilt till könsstympning av ﬂickor och unga kvinnor, eller ge detta som exempel, men det avslogs eftersom det skulle vara fel att särskilja en traditionell sedvänja från
övriga. En annan särskild sedvänja, att pojkar
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behandlas bättre än ﬂickor, togs upp under arbetsgruppens diskussioner i samband med utarbetandet av konventionen (e/cn.4/1987/25, s. 8–10;
Detrick, s. 351).
Flera representanter anslöt sig till uppfattningen
att termen traditionella sedvänjor skulle innefatta
alla dem som togs upp i 1986 års rapport från
arbetsgruppen för sedvänjor som påverkar kvinnors

Artikel 24

I kommitténs allmänna kommentarer, »Hiv/
aids om barns rättigheter« (se ovan) och »Ungdomars hälsa och utveckling« (se nedan), poängteras
ungdomarnas rätt till riktig, ocensurerad information om sexualitet och tillgång till lämplig hjälp.
Kommittén har ofta uttryckt oro över höga antal
tonårsgraviditeter och föreslagit hälsoundervisning och familjeplaneringsprogram.
Familjeplanering är viktig, inte endast för att
förebygga tidiga eller oönskade graviditeter, utan
också för att begränsa antalet barn och se till att de
föds med en lämplig tidsrymd emellan. Den behövs
också för att mödrarna skall kunna uppfylla behoven hos de barn de redan har och för att skydda
mödrarnas hälsa. Familjeplaneringsfrågor bör vara
lika viktiga för pojkar och unga män som för ﬂickor och unga kvinnor.
I handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor konstateras följande:
»Mer än 15 miljoner ﬂickor mellan 15 och 19 år
föder barn varje år. Att få barn i mycket unga år
medför komplikationer under graviditeten och förlossningen, och risken att modern avlider är betydligt högre än genomsnittet. Barn till unga mödrar
uppvisar högre nivåer för sjukdom och dödsfall.
Tidigt barnafödande är fortfarande ett hinder för
kvinnor att nå en bättre ställning ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt över hela världen …«
»Sexuellt våld och sexuellt överförbara sjukdomar, bl.a. hiv/aids, har en förödande effekt på
barns hälsa, och ﬂickor är mer utsatta än pojkar
för följderna av oskyddade och för tidiga sexuella
relationer …« (Handlingsplan, punkt 268–269.)

FN:s generalförsamlings specialsession och uppföljning av Pekingkonferensen (2000) har gjort liknande detaljerade förslag till utveckling av tjänster
för ungdomar (a/res/s-23/3, punkt 79 [f]).
Hälsovård för ungdomar. Som en reaktion på rekommendationerna från de olika globala konferenserna
och från FN-organ har kommittén lagt ökad tonvikt vid utvecklingen av lämplig hälsovård för ungdomar. Den antog 2003 den allmänna kommentaren »Ungdomars hälsa och utveckling« (se faktaruta för en sammanfattning, och den fullständiga
texten på www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm).
När kommittén granskar landrapporterna gör
den nästan alltid detaljerade kommentarer om
ungdomars hälsa. Även om inriktningen främst är

mot reproduktiv och sexuell hälsa samt riskerna
med hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar,
uttrycker kommittén också oro över ofta ökande
antal självmord bland ungdomar (för ytterligare
diskussion, se artikel 6), och ökat bruk av tobak,
alkohol och droger.
Psykisk hälsa. Kommittén har yttrat sig om bristen
på psykisk sjukvård – långa väntetider och brist på
barnpsykiatrer och barnpsykologer – i olika stater
(en fråga som också tas upp i den allmänna kommentaren om ungdomars hälsa). Nyligen har den
uttryckt oro när det gäller överförskrivning av
läkemedel för diagnoserna »uppmärksamhetsstörning« och hyperaktivitet hos barn, och uppmanar ﬂera stater att överväga andra former av
behandling.

»Konventionsstaterna skall vidta alla
effektiva och lämpliga åtgärder i syfte
att avskaffa traditionella sedvänjor
som är skadliga för barns hälsa«:
artikel 24(3)
I artikel 24(3), tillsammans med artikel 19 (där det
krävs skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt
våld) och icke-diskrimineringsprincipen i artikel 2,
krävs att alla stater granskar eventuella traditionella sedvänjor som innebär våld och/eller är skadliga
för barns hälsa. Hälsoriskerna med sedvänjor som
innebär någon form av kränkning mot barnets
kroppsliga integritet kan förvärras genom att de
utförs av människor som inte har medicinsk utbildning och att de sker under ohygieniska förhållanden. Bristen på bedövning förstärker barnens
lidande.
Traditionella sedvänjor tillämpas ofta när barnet är mycket litet och inte kan ge sitt samtycke. I
vilken utsträckning ett moget barn kan ge sitt
informerade samtycke till en sedvänja som innebär
våld eller är skadlig för barnets hälsa är en klart
avgränsad fråga som är helt separat från kränkande
sedvänjor utan samtycke. I artikel 24(3) sägs entydigt att lämpliga åtgärder skall vidtas i syfte att
avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för
hälsan. Mogna barn bör ha samma rättigheter som
vuxna till att samtycka till sedvänjor som innebär
en viss grad av våld men inte är påtagligt skadliga
för hälsan, allt enligt lagen i det aktuella samhället.
Förslaget att konventionen skulle innehålla ett
skydd för barn mot traditionella sedvänjor som är
skadliga för hälsan kom från den grupp av frivillig-
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och barns hälsa (e/cn.4/1986/42). Rapporten hänvisar till kvinnlig könsstympning, andra former av
stympning, t.ex. ärrtatueringar i ansiktet, tvångsmatning av kvinnor, tidiga äktenskap, olika tabun
eller sedvänjor som hindrar kvinnor från att kontrollera fertiliteten, tabun kring näringstillförsel
och andra. Det förekom också diskussion av andra
traditionella sedvänjor, bl.a. hemgift som tillämpas
i vissa regioner i världen, hedersrelaterade brott och
följderna av att pojkar behandlas bättre än ﬂickor
(e/cn.4/1986/42, punkt 18). Kommittén har ständigt fördömt tidiga äktenskap och diskriminering
när det gäller den lagstadgade åldern för att ingå
äktenskap. Kommittén rekommenderar starkt att
konventionsstaterna granskar och om nödvändigt
förbättrar sin lagstiftning och praxis och höjer minimiåldern för äktenskap med och utan föräldrarnas
samtycke till 18 år för både ﬂickor och pojkar. (crc/
gc/2003/4. För diskussion, se artikel 1.)
Kommittén för avskaffandet av diskriminering
mot kvinnor uttrycker i en allmän rekommendation 1990 oro över den fortsatta »sedvänjan kvinnlig omskärelse och andra traditionella sedvänjor
som är skadliga för kvinnors hälsa« och föreslår att
konventionsstaterna skall »vidta lämpliga och
effektiva åtgärder i syfte att utrota kvinnlig omskärelse«. (hri/gen/1/Rev.8, s. 297.)
I december antog generalförsamlingen en resolution om traditionella sedvänjor som påverkar
kvinnors och ﬂickors hälsa (FN:s generalförsamlings resolution, a/res/56/128, 7 december 2001).
I rapporten från FN:s generalsekreterares studie
om våld mot barn (2006) citeras en beräkning från
WHO att mellan 100 och 140 miljoner ﬂickor och
kvinnor i världen har genomgått någon form av
kvinnlig könsstympning. I rapporten som lämnades till generalförsamlingen i oktober 2006 rekommenderas förbud mot alla former av våld mot barn,
bl.a. alla skadliga traditionella sedvänjor. Målet för
regeringarna är att detta skall uppnås senast 2009
(A/61/299, punkt 98 och 116). De sedvänjor som
bör granskas mot bakgrund av konventionens principer innefattar:
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 alla former av könsstympning och omskärelse
 att binda, bränna, brännmärka, tatuera, pierca
någon; eller tillfoga någon ärr eller gnida någon
med ett mynt
 initiationsriter som innefattar t.ex. att hålla
någon under vatten
 avsiktlig diskriminerande behandling av barn
som innebär våld och/eller är skadlig för hälsan,
t.ex. att ge pojkar mer mat och/eller behandla
dem bättre än ﬂickor, att inte ge barn med funktionshinder eller barn som är födda på en viss
dag omvårdnad, att tabubelägga viss mat etc.
 övertygelsen att barn är häxor eller besatta av
onda andar
 former av disciplin som innebär våld och/eller är
skadliga för hälsan
 tidiga äktenskap och hemgift.
Kommittén har uttryckt allvarlig oro för bestående
skadliga traditionella sedvänjor, och den lyfter då
oftast fram kvinnlig könsstympning. Den rekommenderar olika åtgärder i sina sammanfattande
slutsatser. Den har noterat att på grund av migration förekommer kvinnlig könsstympning i hela
världen och har föreslagit extraterritoriell lagstiftning. Kommittén har också uttryckt oro över manlig omskärelse som genomförs under otrygga eller
ohygieniska förhållanden.

»Konventionsstaterna åtar sig att
främja och uppmuntra internationellt
samarbete i syfte att gradvis uppnå
det fulla förverkligandet av den rätt som
erkänns i denna artikel. Särskild hänsyn
skall härvid tas till utvecklingsländernas
behov«: artikel 24(4)
WHO, UNICEF och andra FN-organ och FN-relaterade organ är särskilt engagerade i att främja
internationellt samarbete. Det innefattar bistånd,
råd och tekniskt stöd, forskningssamarbete osv. (se
också artikel 4).

Artikel 24

Artikel 24 i Sverige
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges att
med hälso- och sjukvård menas åtgärder för att
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador och att det övergripande målet för
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen.

Stress och psykisk hälsa
Artikel 24 är, för Sveriges del, inte minst relevant
för de problem som är förknippade med psykisk
ohälsa bland barn.
I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte
FN:s barnrättskommitté oro över det ökande antalet skolbarn som känner av stress och det ökande
antalet fall av självmord, bulimi och anorexi, samt
över bristen på program för barns psykiska hälsa.
Kommittén rekommenderade att nödvändiga
åtgärder skulle vidtas för att minska stressnivån för
skolbarn och hjälpa dem med hantering av effekterna av stress, att angripa problemen med bulimi och
anorexi, samt att stärka program för barns psykiska
hälsa, såväl förebyggande som övergripande.
Flera olika aktörer har engagerat sig i frågan om
stress och psykisk ohälsa bland barn, bl.a. Barnombudsmannen (se t.ex. rapporten Satsa tidigt – en
undersökning av barn- och ungdomspsykiatrin, 2005).
I maj 2005 beslutade regeringen att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan. I augusti 2006
redovisade utredaren sina förslag i betänkandet
SOU 2006:77, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. I
betänkandet konstateras att psykisk ohälsa har blivit avsevärt vanligare bland ungdomar (personer
mellan 13 och 25 år, enligt kommittédirektiven,
2005:61) under de senaste två decennierna. De förslag som presenteras är inte främst inriktade på
vård och behandling utan på »hälsans bestämningsfaktorer« och har som utgångspunkt ett folkhälsoperspektiv (s. 22 ff.). Bland annat föreslås att
stöd skall ges till uppbyggnad av fem centra som
bedriver utbildning för ledare till föräldrastödsgrupper och att Socialstyrelsen skall få genomföra
nationella mätningar av psykisk hälsa.
I oktober 2003 gav regeringen en nationell psykiatrisamordnare i uppgift att bl.a. se över frågor
om arbetsformer, samverkan och kompetens inom
vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt
sjuka och psykiskt funktionshindrade. I november
2006 lämnade psykiatrisamordningen sitt slutbe-

tänkande, sou 2006:100, Ambition och ansvar –
Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till
personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. I
det avsnitt i betänkandet som speciﬁkt behandlar
barn och ungdomar anges bl.a. följande. Hälsofrågor för barn och ungdomar domineras i dag av psykiska, sociala och psykosomatiska problem. Andelen barn som uppger sig ha psykiska och psykosomatiska symtom har ökat, liksom behovet av
barnpsykiatrisk vård och förskrivning av antidepressiva läkemedel. Mellan 10 och 15 procent av
alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation någon
gång under uppväxten. Trots att många har påtalat
behovet av förebyggande insatser och samverkan
kring detta har inte någon samlad modell utformats. Psykiatrisamordningen lämnade i betänkandet ett antal förslag, bl.a. att det bör ske ett nationellt ställningstagande för en sammanhållen
modell för tidiga insatser till barn och ungdomar
och att basverksamheterna (mödra- och barnhälsovård, förskola, skola och elevhälsa) bör förstärkas
för att tidigt identiﬁera och hjälpa barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling av den psykiska hälsan (s. 353 ff.).

Övervikt och fetma
Barnrättskommittén uttryckte också i de tredje slutsatserna oro över att antalet fall av övervikt och fetma bland barn ökat och rekommenderade regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att angripa dessa problem.
Statens folkhälsoinstitut publicerade år 2005
rapporten Övervikt bland barn – nytt system för uppföljning, i vilken man redovisade ett förslag till nationellt uppföljningssystem av övervikt och fetma
bland barn på basis av skolhälsovårdens uppgifter.

Särskilt om äldre barns hälsa
Barnrättskommittén har alltmer lyft fram utvecklingen av lämpliga åtgärder till skydd för ungdomars hälsa, bl.a. i den allmänna kommentaren nr 4
från 2003 (crc/gc/2003/4). För Sveriges del betonades frågan särskilt i de tredje sammanfattande slutsatserna.
Kommittén välkomnade skolundervisningen
om sex- och samlevnad, användning av droger och
tobak samt missbruk av alkohol, men uttryckte oro
över den stora ökningen av antalet aborter bland
tonåringar år 2002 och den fortsatt allmänna förekomsten av droger och tobak samt missbruk av
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alkohol. Kommittén rekommenderade att regeringen skulle öka ansträngningarna för att främja
arbetet med ungdomars hälsa och stärka programmet för hälsoutbildning i skolan. Dessutom rekommenderades åtgärder för utvärdering av hälsoutbildningsprogrammens effektivitet, i synnerhet
angående reproduktiv hälsa, och för att utveckla
konﬁdentiell ungdomsproﬁlerad rådgivning, vård
och rehabilitering som är tillgänglig utan förälders
medgivande, när detta är för barnets bästa. Kommittén rekommenderade slutligen också ett fortsatt
arbete mot användningen av tobak och droger samt
mot missbruket av alkohol. Se också artikel 33.

Asylsökande barns rätt till hälso- och sjukvård
Asylsökande barn har tillgång till samma hälsooch sjukvård och tandvård som barn som är bosatta i Sverige. Detsamma gäller barn som har fått
avslag på sin asylansökan och som undanhåller sig
verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, s.k. gömda barn. Detta framgår av en särskild
överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Av överenskommelsen framgår också att i de fall föräldrabehandling är nödvändig för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för föräldrarna kunna ingå i en vårdkontakt. Det pågår för närvarande
ett arbete inom Regeringskansliet med att ta fram
ett förslag till lagstiftning rörande hälso- och sjukvård för asylsökande m.ﬂ. för att nå full överensstämmelse med EG-direktivet (2003/9/eg) om
miniminormer för mottagandevillkor av asylsökande i medlemsstaterna.

Äktenskapsålder för barn
med annat medborgarskap
Barnrättskommittén har slagit fast (ovan nämnda
allmänna kommentar nr 4) att äktenskap och graviditet i ung ålder kan medföra hälsorisker för ﬂickor.
I de andra sammanfattande slutsatserna välkomnade Barnrättskommittén beslutet att se över lagen
som tillåter lägre äktenskapsålder för barn med
annat medborgarskap än svenskt eller som är bosatta i annan stat. Översynen resulterade den 1 maj
2004 i förändringar i bl.a. äktenskapsbalken och
lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Efter lagändringarna gäller att oavsett om en
person är svensk medborgare eller inte skall han
eller hon ha fyllt 18 år för att få vigas inför en svensk
myndighet. Detta innebär att om ett par har gift sig
inför en utländsk myndighet kommer äktenskapet
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inte, om det enligt svensk lag ﬁnns äktenskapshinder såsom att en eller båda parterna är under 18 år,
anses giltigt i Sverige. Tillstånd till äktenskap före
18 års ålder ges endast om det ﬁnns särskilda skäl. Se
vidare artikel 1.
Någon särskild straffbestämmelse som avser
barn- eller tvångsäktenskap ﬁnns inte i svensk lagstiftning. I december 2005 gav regeringen emellertid i uppdrag åt en särskild utredare att göra en
översyn av straffbestämmelsen om människohandel. Inom ramen för uppdraget skall utredaren också analysera om den nu gällande civilrättsliga lagstiftningen erbjuder ett tillfredsställande skydd
mot barn- och tvångsäktenskap i straffrättsligt
hänseende eller om lagändringar kan behöva göras
(kommittédirektiv 2006:152 och 2006:78). Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31
oktober 2007. Se vidare artikel 1.

Traditionella sedvänjor som är skadliga
för barns hälsa – könsstympning av ﬂickor
I lag (1982:316) med förbud mot könsstympning
av kvinnor anges att ingrepp i de kvinnliga yttre
könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem
(könsstympning) inte får utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.
År 1998 skärptes straffet för könsstympningsbrottet genom att böter togs bort ur straffskalan.
Året därpå trädde en ny bestämmelse i kraft som
innebar att kravet på så kallad dubbel straffbarhet
togs bort. Därmed försvann kravet på att ett i utlandet begånget brott måste vara straffbelagt även i
det landet för att straff skulle kunna utmätas i Sverige. Se vidare regeringens propositioner 1997/
98:55, Kvinnofrid, respektive 1998/99:70, Könsstympning – borttagande av kravet på dubbel straffbarhet. I propositionen 1997/98:55 konstateras att
kvinnlig könsstympning är en tusenårig sedvänja
som egentligen inte har någon religiös innebörd.
Något stöd för sedvänjan ﬁnns inte vare sig i Koranen eller Bibeln. Det som karaktäriserar förekomsten av könsstympning är snarare geograﬁska
och kulturella än religiösa faktorer. Ytterst handlar
det om att slå vakt om mannens makt över kvinnan
(s. 96 ff.).
Två åtal har, såvitt bekant, väckts med stöd av
lagen. I juni 2006 dömde Göteborgs tingsrätt en
pappa till fängelse, dels för brott mot lagen med
förbud mot könsstympning av kvinnor, dels för
egenmäktighet med barn. Hovrätten för Västra
Sverige fastställde domen i oktober 2006. Högsta

Artikel 24

Exempel på tillämpning av artikel 24
Lekterapi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Lekterapin växte fram i Sverige under 1900-talet, framför allt från 1950-talet och framåt. Sedan slutet av 1990-talet ﬁnns i skollagen (1985:1100) en bestämmelse som anger att lekterapi skall erbjudas
barn på sjukhus: »Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall huvudmannen
för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att delta i verksamhet som motsvarar den som erbjuds
i förskola eller fritidshem (skollagen 2 kap. 4 §).
Lekterapiverksamheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är uppbyggd kring en central
lekterapiavdelning. Lekterapeuterna har som mål att nå ut till samtliga barn och ungdomar som vårdas på sjukhusets olika avdelningar. De barn som inte har möjlighet att själva besöka lekterapiavdelningen får dagligen besök av en lekterapeut på den avdelning där de vistas. Föräldrar, syskon och personal är alltid välkomna till lekterapiavdelningen. På lekterapiavdelningen ﬁnns tillgång till material för rollekar, spel, pussel m.m. För lite äldre barn och ungdomar ﬁnns dessutom mysrum, biljardrum och bordtennisbord.
Olika slags verksamheter bedrivs på avdelningen, bl.a. för att stimulera barn att på olika sätt bearbeta sina erfarenheter och för att avdramatisera barns sjukhusrädsla genom att göra positiva saker.
»Förberedd – mindre rädd« är ett förberedelsepaket som framför allt är avsett för barn och deras
föräldrar i samband med barns sjukhusbehandling, och som personalen använder sig mycket av i sitt
arbete. Materialet har arbetats fram av lekterapeuter i samarbete med vårdpersonal och beskriver en
rad undersökningar, behandlingar och ingrepp som kan äga rum vid sjukhusbesök. Materialet består
av tre delar: informationspärmar som beskriver olika moment vid sjukhusbesök genom lättfattliga
texter och foton, autentiskt sjukvårdsmaterial och demonstrationsdockor som vårdpersonalen kan
använda för att visa hur till exempel kateter- och sondsättning går till. Materialet kan också användas som hjälp vid barnets bearbetning av sjukhusupplevelserna.

domstolen har meddelat prövningstillstånd i den
del av målet som rör egenmäktighet med barn. I
den del som rör könsstympningsbrottet står
sålunda hovrättens dom fast. I det andra ärendet
dömde Mölndals tingsrätt i oktober 2006 en
mamma till tre års fängelse för bl.a. brott mot
lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Hovrätten för Västra Sverige har i mars 2007 fastställt domen. Mamman dömdes också för grov
fridskränkning.
År 2003 presenterade regeringen en nationell
handlingsplan mot kvinnlig könsstympning (S2003/
5513/ST). Handlingsplanen, som främst bygger på
erfarenheterna från ett treårigt regeringsuppdrag
som Socialstyrelsen hade mellan 1998 och 2001,
har som övergripande mål att könsstympning av
ﬂickor som bor i Sverige skall upphöra och att de
ﬂickor och kvinnor som redan har blivit könsstympade skall få adekvat stöd.
Med utgångspunkt i handlingsplanen ﬁck Socialstyrelsen i december 2003 i uppdrag av regeringen att ta till vara och vidareutveckla det förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning. Socialstyrelsen skulle enligt uppdraget samarbeta med

bl.a. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. Socialstyrelsen avrapporterade uppdraget i juni 2006
(Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige
– Återrapportering). Inom ramen för projektet har
Socialstyrelsen genomfört olika aktiviteter. Bland
annat har informationsmaterial tagits fram som
riktar sig till ﬂickor i riskgruppen, informationsinsatser gjorts mot skolan, hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, en handledning för polis och åklagare tagits fram, fyra regionala konferenser anordnats
som har riktat sig till personal i bl.a. kommuner,
landsting (t.ex. barnavårdscentraler, familjemottagningar och ungdomsmottagningar), Migrationsverket, skolor i invandrartäta områden, polis
och åklagare, och en kunskapsbank på internet
utvecklats (se närmare www.socialstyrelsen.se/
konsstympning).
Dessutom har religiösa företrädare för Sveriges
imamråd, koptiska ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och Sveriges kristna råd i uttalanden som
undertecknats i december 2005 tydligt tagit avstånd från könsstympning i alla dess former.
En särskild utredare har haft i uppdrag av regeringen att se över reglerna om preskription av vissa
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allvarliga brott, bl.a. könsstympning som begås
mot barn. Utredaren har i januari 2007 föreslagit
att preskriptionstiden för könsstympning som
begås mot barn skall börja löpa först den dag då
ﬂickan fyller 18 år. Bakgrunden till förslaget är
framför allt att den som begår eller sanktionerar
könsstympningen av ﬂickan ofta är en nära anhörig
och att det inte minst av den anledningen kan vara
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svårt för ett barn att förstå att ingreppet är olagligt.
Det dröjer dessutom ofta länge innan någon utanför barnets närmaste omgivning upptäcker skador
som beror på könsstympningen, exempelvis i samband med en gynekologisk undersökning. Utredarens förslag skall nu remissbehandlas. För utredarens förslag i sin helhet, se Ds. 2007:1, Preskription
vid allvarliga brott.

Artikel 24

Checklista för artikel 24
n Har alla barn inom Sveriges jurisdiktion samma rätt till hälso- och sjukvård samt
rehabilitering?
n Har alla inom Sveriges jurisdiktion rätt till mödra- och förlossningsvård?
n Vidtas effektiva åtgärder för att förhindra kvinnlig könsstympning?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 24 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5
föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
artikel 17 tillgång till information och massmediernas roll
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar och statens bistånd
artikel 19 privatlivets skydd för barn som utsatts för våld
artikel 23 rättigheter för barn med funktionshinder
artikel 25 rätt till regelbunden översyn av behandling
artikel 27 rätt till rimlig levnadsstandard
artikel 28 rätt till utbildning
artikel 29 utbildningens syfte
artikel 32–36 skydd mot olika former av utnyttjande
artikel 39 rehabilitering
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Artikel 25

Barnets rätt till regelbunden
översyn av behandling
TEXTEN I ARTIKEL 25

Konventionsstaterna erkänner rätten för ett barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter för omvårdnad, skydd eller behandling av
sin fysiska eller psykiska hälsa till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla andra omständigheter rörande barnets
omhändertagande.

Sammanfattning
I artikel 25 krävs regelbunden översyn av hur barn
behandlas och hur deras förhållanden i övrigt ser ut
när de är placerade av myndigheterna för att få
omvårdnad, skydd eller sjukvård. Det gäller placering i familj eller på institution (privat eller offentlig) för barn som berövats sin familjemiljö, adopterade barn, asylsökande barn, barn med funktionshinder, fysiskt eller psykiskt sjuka barn, barn som
går på internatskola, frihetsberövade barn och barn
som rehabiliteras eller har en annan placering för
störande beteende. Översynen bör gälla både placeringens lämplighet och framsteg i behandlingen
eller omvårdnaden.
Artikel 25 uttrycker en mycket viktig rättighet i
barnkonventionen eftersom den ger garantier mot
en av de allvarligaste formerna av övergrepp mot
barn – övergrepp från samhällets sida. Placerade
barn över hela världen utsätts för vanvård och misshandel trots att myndigheterna har omhändertagit
dem i övertygelsen att det är för deras bästa.
Artikel 25 är också mycket viktig eftersom den
ger goda möjligheter att utveckla lagstadgade rättigheter och garantier. Bestämmelser som styr
»regelbunden översyn av … behandling« kan
utgöra grund för hög kvalitet, högt ställda mål och
bästa praxis för alla yrkesgrupper som arbetar med
barn som är placerade. De kan också säkra barnens
rätt att höras, rätten att ha kontakt med samhället
utanför institutionen, rätten till effektiva klagomålsförfaranden etc.

»… ett barn som har omhändertagits
av behöriga myndigheter för omvårdnad,
skydd eller behandling av sin fysiska
eller psykiska hälsa«
Ordet »behöriga« innebär att myndigheterna har
behörighet att agera. Det är alltså inte en kvalitetsbedömning av professionell förmåga. Placeringarna inom ramen för denna artikel kan vara offentliga eller privata. Under en allmän diskussion om
»Den privata sektorn som vårdgivare och dess roll
i arbetet med att genomföra barns rättigheter«,
betonade kommittén att artikel 25 kräver att staten
övervakar placeringar av barn på privata inrättningar.
Placeringarna omfattar familjehem och adoptivfamiljer, barnhem och institutioner, ﬂyktingmottagningar, sjukhus, hälsoenheter, behandlingshem,
internatskolor, särskilda ungdomshem och fängelser. Internatskolor måste ﬁnnas med även om
»utbildning« inte nämns bland de syften som listats i artikel 25, eftersom meningen med en placering på internat är att säkerställa såväl omvårdnad
som utbildning för barnet. »Straff« är inte heller
ett av syftena, men särskilda ungdomshem och
andra placeringar för störande uppträdande innebär såväl omvårdnad som straff.
Trots att artikel 25 täcker in placeringar på privata institutioner verkar den inte omfatta placeringar som föräldrarna arrangerat privat. Exakt
varför sådana privata placeringar inte skulle ha
regelbunden översyn har inte klargjorts, men dessa
barn är snarare mer än mindre utsatta än de som
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placerats av myndigheterna. Kommittén har i alla
fall uppmanat staterna att kontrollera att barn med
privat placering mår väl.
Artikel 3(3) kräver att staterna säkerställer att
alla institutioner, tjänster och inrättningar uppfyller fastställda normer. Både artikel 3(3) och 25
handlar om övervakning. Skillnaden mellan dem är
att 3(3) gäller övervakning av institutioner och personal, medan artikel 25 rör övervakning av hur barnet utvecklas på institutionen. Kommittén uppmanar ofta staterna att »övervaka« barns rättigheter
på institutioner och i familjehem, vilket enligt konventionen måste omfatta såväl systemet som det
enskilda berörda barnet.
Artikel 12, där det krävs att barnets åsikter skall
höras, är också relevant på så sätt att barnets röst
också skall höras i samband med översyn. Kommittén betonar hur viktigt detta är i diskussionen
»Barn som står utan föräldrarnas omvårdnad«:
»Kommittén är orolig för att barn ofta inte hörs i
samband med separation och placeringar. Den är
också orolig för att barnen inte är tillräckligt delaktiga i beslutsprocessen trots att besluten har
mycket långtgående konsekvenser för barnens liv
och framtid …«
»Mot bakgrund av artikel 12 rekommenderar
kommittén att alla intressenter fortsätter och stärker sina ansträngningar att beakta barns åsikter
och underlätta deras delaktighet i alla frågor som
rör dem. Det gäller inom utvärderings-, separations- och placeringsförfarandet, i omvårdnad
utanför hemmet och under övergångsperioden.
Den rekommenderar att barn skall höras genom
hela skyddsåtgärdsprocessen: före beslutet, medan
det genomförs och också efter genomförandet. I
detta syfte rekommenderar kommittén att barnet
per automatik betraktas som part i ärendet.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtionde sessionen, september 2005, crc/c/153, punkt
663–664.)

Kommittén anser att effektiva klagomålsförfaranden är väsentligt för en effektiv översyn och föreslår
att staten inrättar ett system för detta:
»Kommittén rekommenderar att konventionsstaterna inrättar ett oberoende och effektivt övervakningssystem för barn som står utan föräldrarnas
omvårdnad. Ett sådant organ bör ha mandat att ta
emot, undersöka och åtgärda klagomål från barn
och att göra det snabbt och på ett barnanpassat
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sätt.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den
fyrtionde sessionen, september 2005, crc/c/153,
punkt 684.)

Kommittén har starkt betonat behovet av regelbunden översyn av placeringar på institution, men
den har också poängterat att familjehem bör kontrolleras regelbundet.

»… regelbunden översyn av den
behandling som barnet får och alla
andra omständigheter rörande barnets
omhändertagande«
Vad översynen skall omfatta och hur ofta den skall
ske beror naturligtvis på olika omständigheter,
men staterna bör fastställa lagstadgade minimikrav. I den allmänna diskussionen »Barn som står
utan föräldrarnas omvårdnad« betonar kommittén
»principen om individualisering«: att varje barns
behov är unika.
Barnets »behandling« omfattar inte bara klinisk behandling av hälsoskäl utan också alla andra
aspekter på barnets upplevelser på institutionen,
t.ex. åtgärder för att kontrollera barnet, barnets tillgång till samhället utanför och hur barnets utbildning påverkas. Formuleringen »… alla andra
omständigheter rörande barnets omhändertagande« måste i själva verket innefatta orsaken till
omhändertagandet. I rapporten från den allmänna
diskussionen »Bestämmelser för unga lagöverträdare« säger kommittén följande:
»Oro uttrycktes över placeringar av barn på institution under förevändning att de var bra för barnets välfärd, utan att vederbörlig hänsyn tagits till
barnets bästa och utan att säkerställa de grundläggande garantierna i konventionen, bl.a. rätten att
få beslutet om placering prövat av en rättslig myndighet, rätten till regelbunden översyn av den
behandling som barnet får och alla andra omständigheter rörande barnets omhändertagande och
rätten att framföra klagomål.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den tionde sessionen, oktober/november 1995, crc/c/46, punkt 228.)

Olika former av tillsyn eller översyn kan krävas,
t.ex.:
 Tillsyn av rättsliga eller administrativa myndigheter i syfte att övervaka lämpligheten i tvångsomhändertaganden. När det gäller frihetsberö-

Artikel 25

vanden krävs i artikel 37 att sådana används
»som en sista utväg och för kortast lämpliga
tid«. Regel 2 i FN:s standardregler om skydd av
ungdomsbrottslingar säger: »Påföljdens längd
skall beslutas av den rättsliga myndigheten, utan
att utesluta att hon eller han kan friges tidigare.« Om barn skall ha möjlighet att friges före
strafftidens utgång krävs någon form av regelbunden översyn för att avgöra om en sådan frigivning är möjlig. Kommittén betonade att även
tillfälliga placeringar måste vara vederbörligen
godkända och ha regelbunden tillsyn.
 Tillsyn av involverad personal för att bedöma
hur behandlingen fortskrider. Kommittén anser
att en bedömning av alla yrkeskategorier är nödvändig.

 Översyn av oberoende personer som garanti
mot övergrepp och för att kontrollera barnets
allmänna välfärd. En väsentlig del i denna översyn är att barnen skall ha möjlighet att tala
enskilt om sin behandling.
Hur ofta bör den regelbundna tillsynen ske? Även
om det är upp till konventionsstaten att avgöra
detta, kan det antas att ju mindre frivillig placeringen är och ju mer extrem behandling det gäller,
desto oftare behöver tillsyn äga rum. Men trots att
kommittén rekommenderar individualisering,
betonar den att alla barn har rätt till regelbunden
översyn av placeringen, oavsett vilket resultat
behandlingen ger.
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Artikel 25 i Sverige
Socialnämnden skall noga följa vården av barn som
vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (lvu). När vården
grundar sig på påtaglig risk för att den unges hälsa
eller utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet
(»miljöfallen«, se också artikel 20), skall socialnämnden, enligt LVU, minst en gång var sjätte
månad överväga om vård enligt lagen fortfarande
behövs.
Om den unge vårdas på grund av att han eller
hon utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig
risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något
annat socialt nedbrytande beteende (»beteendefallen«, se också artikel 20), skall socialnämnden,
enligt LVU, inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vården skall
upphöra. Frågan skall därefter prövas fortlöpande
var sjätte månad. Föräldrarna och barnet, om det
har fyllt 15 år, skall vara informerade om tiden för
omprövningen och om utredningen som ligger till
grund för omprövningen. Dessutom skall vården
alltid omprövas om vårdnadshavaren eller den
unge, om han eller hon fyllt 15 år, begär det. Se
vidare SOSFS 1997:15 (S) Tillämpningen av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga.
Även i de fall då barn vårdas i ett annat hem än
det egna (familjehem eller hem för vård eller boen-
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de, se också artikel 20) med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) skall nämnden minst en gång var
sjätte månad överväga om vården fortfarande
behövs.
Ett övervägande skiljer sig från en omprövning
bl.a. på så vis att något formellt beslut som går att
överklaga inte fattas vid ett övervägande, till skillnad från en omprövning. Motiveringen till att ett
övervägande och inte en omprövning skall ske i de
så kallade miljöfallen, är att det kan skapa onödig
oro eller otrygghet hos såväl barnet och vårdnadshavaren som familjehemsföräldrarna.
Bestämmelsen om omprövning i socialtjänstlagen gäller även så kallade privatplaceringar. Med
privatplacering avses ett enskilt hem som, på vårdnadshavarens uppdrag, tar emot ett barn för stadigvarande vård och fostran. Den som på detta sätt vill
ta emot ett barn i sitt hem måste ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun där barnets
vårdnadshavare bor (Barnet och familjehemmet – en
handbok om socialnämndens ansvar, Svenska kommunförbundet, Margareta Erman, 2003 s. 79). Precis som i fallen med barn som placerats av socialtjänsten skall, när det gäller frågan om omprövning
av privatplacerade barn, kontakter ha tagits av socialförvaltningen med både barnet och hemmet så att
barnets situation kan redovisas. Barnet har, som
när det gäller barn som har placerats av socialnämnden, rätt att komma till tals i frågan i enlighet
med artikel 12 (Barnet och familjehemmet – en handbok om socialnämndens ansvar, s. 86 f.).

Artikel 25

Checklista för artikel 25
n Beaktas barnets egna åsikter tillräckligt vid omhändertagande för samhällsvård?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 25 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad av någon tänkbar anledning
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet; möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 20
artikel 21
artikel 22
artikel 23
artikel 24
artikel 28
artikel 37
artikel 39
artikel 40

barn som berövats sin familjemiljö
adoption
asylsökande barn
rättigheter för barn med funktionshinder
hälso- och sjukvård
utbildning
frihetsberövande
rehabilitering
straffprocess och kriminalvård
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Artikel 26

Barnets rätt att åtnjuta social trygghet
TEXTEN I ARTIKEL 26

1. Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta
social trygghet, innefattande socialförsäkring, och skall vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga denna rätt i enlighet med sin
nationella lagstiftning.
2. Förmånerna skall, där så är lämpligt, beviljas med hänsyn till de
resurser som barnet och de personer som ansvarar för dess underhåll
har och deras omständigheter i övrigt samt med hänsyn till varje annat
förhållande som är av betydelse i samband med en ansökan om en
sådan förmån från barnet eller för dess räkning.

Sammanfattning
Artikel 26 gäller samhällets ekonomiska stöd till
barn. När de vuxna som har ansvaret för barnet inte
kan försörja det, t.ex. på grund av arbetslöshet eller
sjukdom, måste samhället garantera att barnet får
någon form av ekonomiskt stöd som betalas ut
antingen direkt till barnet eller via en ansvarig vuxen. Denna skyldighet uttrycks i artikel 26.
Artikel 26 begränsas av den förutsättning som
ﬁnns i artikel 4, nämligen att staterna skall genomföra konventionen »till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen
för internationellt samarbete«.
Internationella konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter säger följande: »Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till
social trygghet, däribland socialförsäkring.« Barnkonventionens något annorlunda formulering
säger att barnet har rätt att »åtnjuta« social trygghet snarare än rätt »till« social trygghet. Detta
återspeglar att barns ekonomiska trygghet i allmänhet hänger samman med de vuxna vårdnadshavarnas ekonomiska situation. Men artikeln klargör också att barn själva kan ansöka om förmåner.

Barns rätt att »åtnjuta social trygghet,
innefattande socialförsäkring«
När konventionen var ny, under första hälften av
1990-talet, rådde en världsomfattande ekonomisk
lågkonjunktur. Många länder hade enorma skulder
och ﬁck göra ständiga besparingar, ofta utifrån
handlingsplaner för »strukturella anpassningar«
av bistånd. Därför var många länder som hade ratiﬁcerat konventionen tvungna att frysa eller göra
nedskärningar i den sociala tryggheten för barn. I
kommitténs sammanfattande slutsatser under
perioden uttrycktes ofta djup oro över de katastrofala följder som dessa nedskärningar ﬁck för barnen.
Efter detta började regeringar, givarländer och
internationella ekonomiska institutioner inse att
om inte staten ger sitt stöd till hela befolkningen
genom en grundläggande socialtjänst är det knappast sannolikt att en marknadsorienterad strategi
lyckas. Världskonferensen för social utveckling i
Köpenhamn 1995 rekommenderade starka sociala
skyddsnät. Under uppföljningen vid en specialsession i FN:s generalförsamling fem år senare rapporterades vissa framsteg i arbetet med att utrota
fattigdom, t.ex. genom handlingsplaner för mikrokrediter. Men det kom också upp nya hot mot de
fattiga, såsom de allt starkare multinationella företagen (FN:s generalförsamling, tjugofjärde special-
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sessionen, a/res/s-24/2, 15 december 2000). Samma år utfärdade FN millennieförklaringen som
ställde upp tidsbegränsade mål där det första var att
»utrota extrem fattigdom och hunger«. De speciﬁcerade syftena inom detta mål är faktiskt inte inriktade på att totalt utrota fattigdom även om de är
ambitiösa: att senast 2015 halvera antalet människor i världen som tjänar mindre än en dollar per
dag och antalet människor som svälter (Generalförsamlingens resolution, femtiofemte sessionen,
september 2000, A/55/L.2, punkt 19). En rapport
kom 2006, men den visar endast vissa framsteg mot
de två uppsatta målen. Till exempel har antalet
människor som svälter minskat, men det faktiska
antalet i dag stiger (Rapport om millennieutvecklingsmålen, FN:s avdelning för ekonomiska och sociala
affärer, DESA, New York, juni 2006, s. 4–5).
FN:s generalförsamling höll en specialsession
om barn 2002. I rapporten från den, En värld anpassad för barn, efterlyste generalförsamlingen att »alla
samhällsmedlemmar« skulle gå med i en global
rörelse för att säkerställa ett antal syften, bl.a. att
fullständigt utrota fattigdom: »… Vi bekräftar på
nytt löftet att bryta fattigdomen inom en mansålder, förenade i den fasta övertygelsen att investeringar i barn och ett förverkligande av deras rättigheter är ett par av de effektivaste sätten att utrota
fattigdom.« (FN:s generalförsamling, tjugosjunde
specialsessionen, A/S-27/19/Rev.1, punkt 7.2.)
Det är få länder som kan vara tillfreds med sina
system för social trygghet. Tidigare har kommittén
t.ex. lovordat de skandinaviska länderna som har de
lägsta nivåerna för barnfattigdom i världen. Men
nu när den behandlar dessa länders rapporter, lyfter den fram ett nytt bekymmer: att decentralisering har lett till orättvis fördelning av förmåner.
Även om det otvivelaktigt är skamligare att barn
i rika länder lider av fattigdom på oacceptabla nivåer, har kommittén gjort klart att till och med de fattigaste länderna har skyldigheter enligt artikel 26
och att det inte går att komma förbi dem.

Skyldigheten att »vidta nödvändiga
åtgärder för att till fullo förverkliga
denna rätt i enlighet med sin
nationella lagstiftning«
Det ﬁnns många fallgropar i de sociala trygghetslagarna. En vanlig sådan är att de inte garanterar att
resurserna går till dem som bäst behöver dem. Med
noggrann övervakning och planering går det att
komma förbi problemet.
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Staterna måste också förutse sannolikheten för
återkommande lågkonjunkturer eller ekonomiska
kriser och planera för alla eventualiteter så att deras
viktigaste tillgång skyddas. Artikel 26 medför också att konventionsstaterna måste vidta aktiva
åtgärder för att säkerställa att alla barn, eller de som
agerar för barns räkning, kan utnyttja sina rättigheter enligt det sociala trygghetssystemet när det
behövs. När kommittén har undersökt genomförandet av artikel 26 har den sett att det ofta förekommer diskriminering i tillgången till sociala förmåner. Till exempel har inte föräldrar som är egna
företagare eller asylsökande haft rätt till några förmåner, och barn som är 16–17 år gamla har råkat ut
för detsamma. Resurser bör också avsättas till att
informera allmänheten om rätten till förmåner, liksom till effektiva administrationssystem och
»användarvänliga« kontor, blanketter och ansökningsförfaranden. Artikel 26 föreskriver inte hur
medborgarna får del av den sociala tryggheten,
men staterna måste säkerställa att alla som har rätt
till den också får ta del av den utan att diskrimineras, stigmatiseras eller förlora någon annan rättighet, och att deras privatliv respekteras.

»… med hänsyn till de resurser
som barnet och de personer som
ansvarar för dess underhåll har och
deras omständigheter i övrigt«
Konventionen understryker det ekonomiska
ansvar och omvårdnadsansvar som föräldrar och
andra vårdnadshavare har. Artikel 27(4) föreskriver
speciﬁkt att staten skall säkerställa indrivning av
underhåll när så är nödvändigt.
Dessutom anses allmänt att behovsprövning bör
tillämpas för att barn skall få del av socialtjänsten,
eftersom de begränsade resurserna behöver fördelas effektivt. Men ett visst ekonomiskt stöd för alla
barn, oavsett föräldrarnas omständigheter, är varken orimligt eller ogenomförbart. Regeringarna
har goda skäl att investera i barnen eftersom de
skall trygga landets framtid, och familjer med barn
kan uppmuntras och stödjas genom skatterabatter
eller direkta förmåner. Allmänna förmåner för alla
barn har dessutom fördelen att alla får del av dem
till en mycket låg administrativ kostnad, eftersom
ingen behovsprövning görs.
När förmåner är behovsprövade måste stor försiktighet iakttas så att villkoren för att få dem inte
orsakar diskriminering eller stigmatisering av de
berörda familjerna.

Artikel 26

Ansökan om förmåner
»från barnet eller för dess räkning«
Denna rättighet betonar att även om det är viktigt
att säkerställa att de som har lagstadgat ansvar för
barnet är berättigade att ansöka om bidrag för
barnets räkning, så är det lika viktigt att barnet
självt är berättigat till det när så är nödvändigt.
Behovet av en självständig ansökan från barnets
sida kan uppstå om föräldrarna av någon anledning
har mist rätten att ansöka eller inte kan göra det,
eller när barn och föräldrar har brutit kontakten.

Barnets tillgång till förmåner behöver inte, och
enligt många borde den inte, vara beroende av dess
vuxna vårdnadshavare. Staten skulle t.ex. kunna
ålägga de yrkesgrupper som arbetar med barn att
upplysa relevanta myndigheter om de anser att ett
barn behöver socialt bistånd.
Noteras bör också att bristfälliga sociala förmånssystem för vuxna kan få oavsiktliga följder för
barn. Till exempel kan föräldrarna bli alltför beroende av barns försörjning när de blir äldre, om staten inte betalar ut pension till dem.
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Checklista för artikel 26
n Har åtgärder vidtagits så att barnfamiljer känner till de olika sociala förmåner som
ﬁnns att få?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 26 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 3(2)
artikel 18
artikel 23
artikel 24
artikel 27
artikel 28
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staten skall tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad
föräldrarnas gemensamma ansvar
rättigheter för barn med funktionshinder
hälso- och sjukvård
rätt till en rimlig levnadsstandard och underhåll från föräldrar och andra
utbildning

Artikel 27

Barnets rätt till den levnadsstandard
som krävs för dess utveckling
TEXTEN I ARTIKEL 27

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling.
2. Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för
sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.
3. Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och
inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt
och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder.
4. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller andra som
har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten och
från utlandet. Särskilt i de fall då den person som har det ekonomiska
ansvaret för barnet bor i en annan stat än barnet skall konventionsstaterna främja såväl anslutning till internationella överenskommelser
eller ingående av sådana överenskommelser som upprättande av andra
lämpliga arrangemang.

Sammanfattning
Artikel 27 ger barn rätt till den levnadsstandard
som krävs för deras utveckling. Föräldrarna har
huvudansvaret för att säkra denna rättighet. Vid
behov måste staterna bistå föräldrarna i detta
ansvar och när det behövs ge barnet bistånd, t.ex.
mat, kläder och bostad. Staterna skall också vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av
underhåll från föräldrarna.
Artikel 27 kopplar samman två väsentliga principer i barnkonventionen. Den första är alla barns
rätt till utveckling. Enligt artikel 6 måste konventionsstaterna säkerställa barns utveckling »till det
yttersta av sin förmåga«, och enligt artikel 29 skall

utbildningen syfta till att utveckla »barnets fulla
möjligheter«. Den andra principen är att föräldrarna har huvudansvaret för att garantera denna
utveckling, med statens bistånd. Denna princip
hävdas också i artikel 5, 7 och 18.
I artikel 27 erkänns att barnets utveckling inte
kan skiljas från barnets levnadsstandard. Genom
att de olika aspekterna av fullständig utveckling listas: fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social,
framgår det att tillräcklig levnadsstandard inte
begränsas till mat, kläder och bostad, även om detta är nog så viktigt.
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Målet är fullt genomförande
Internationella konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter föreskriver följande:
»Konventionsstaterna erkänner rätten för var och
en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig
och sin familj, däribland tillräckligt med mat och
kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt
förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna
skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
denna rätt förverkligas och erkänner att internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig
betydelse i detta sammanhang.« (Artikel 11[1].)

I rapporteringsriktlinjerna för konventionen
ombeds länderna med särskild hänvisning till
»den ständiga förbättringen av levnadsstandarden« att rapportera om levnadsstandarden för alla
socialgrupper har förbättrats över tid, t.ex. under
de senaste fem eller tio åren. De ombeds också rapportera om BNP per capita för de fattigaste 40 procenten av befolkningen och om deﬁnitionen av en
eventuell »fattigdomsgräns«, liksom att ge detaljerad information om »tryggad tillgång till mat«
för befolkningen och om bostadssituationen i landet. (Handboken om mänskliga rättigheter, 1991, s.
60–61.)
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter accepterar att alla länder inte kommer att kunna uppfylla de ekonomiska och sociala
rättigheterna fullt ut, vilket uttryckligen erkänns i
de internationella konventionerna (och i barnkonventionen). Men målet om fullt genomförande är
uppsatt, och kommittén har förklarat att enligt
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har konventionsstaterna »… en skyldighet
att så snabbt och effektivt som möjligt arbeta i
riktning mot det målet. Dessutom skulle eventuella medvetet bakåtsträvande åtgärder i det avseendet kräva mycket noggrant övervägande, och de
skulle behöva vara fullständigt motiverade genom
en hänvisning till alla de övriga rättigheterna som
ﬁnns i konventionen och att de tillgängliga resurserna använts till det yttersta …«
»… Kommittén [för sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter] anser att det åvilar konventionsstaterna en minsta kärna av skyldighet att
säkerställa att åtminstone den lägsta väsentliga
nivån av varje rättighet uppfylls. Alltså har en konventionsstat, prima facie, inte fullgjort sina skyldigheter enligt konventionen om t.ex. ett betydan-
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de antal individer inte får nödvändiga livsmedel,
bassjukvård, grundläggande skydd och bostäder,
eller den mest grundläggande utbildningen …«
(hri/gen/1/Rev.8, punkt 10, s. 17.)

När FN:s barnrättskommitté har granskat staternas rapporter har den ibland uttryckt stöd för de
slutsatser som Kommittén för ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter har kommit fram till och
därmed erkänt dess särskilda expertis när det gäller
att analysera fattigdomsnivåerna och obalans i
resursfördelningen.

»… rätten för varje barn till den
levnadsstandard som krävs för barnets
fysiska, psykiska, andliga, moraliska
och sociala utveckling«
Artikel 6, en av konventionens grundläggande
principer, ger staterna ansvaret att »till det
yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling«. I artikel 27(3) anges tre
viktiga inslag i barns fysiska utveckling: mat, kläder och bostäder. I artikel 24 framhålls behovet
av rent dricksvatten, hälsoundervisning, god
hygien och miljö, amning och förebyggande av
miljöföroreningar, barnolycksfall och skadliga
sedvänjor. Artikel 29 och 31 sätter fokus på att
barn har rätt till möjligheter att utveckla sin fysik,
bl.a. genom sport och lek. Barns medborgerliga
rättigheter enligt artikel 12–17, rätten att utöva
sin kultur och religion i familjens och gemenskapens trygga sfär (artikel 5, 7–9, 18, 20–21 och 30)
och utbildningens syfte i artikel 29, alla bidrar de
till barns sociala, moraliska, psykiska och andliga
utveckling.
I den allmänna kommentaren »Att genomföra
barns rättigheter under deras tidiga utveckling«,
konstaterar kommittén följande:
»… Att växa upp i relativ fattigdom undergräver
barns välbeﬁnnande, sociala tillhörighet och
självkänsla och minskar möjligheterna till lärande
och utveckling. Att växa upp i absolut fattigdom
får ännu allvarligare konsekvenser genom att
barns överlevnad och hälsa hotas, och deras
grundläggande livskvalitet undergrävs. Konventionsstaterna uppmanas att genomföra systematiska strategier för att minska fattigdomen under
barns tidiga utveckling och att bekämpa dess
negativa följder för barns välbeﬁnnande …«
(crc/c/gc/7, punkt 26.)

Artikel 27

»Föräldrar eller andra som är
ansvariga för barnet har, inom ramen
för sin förmåga och sina ekonomiska
resurser, huvudansvaret för att
säkerställa de levnadsvillkor som är
nödvändiga för barnets utveckling«
Föräldrarnas och andra vårdnadshavares huvudansvar för att tillmötesgå barns behov speglar principerna i artikel 3(2), 5 och 18. Artikel 27 innehåller
ett förbehåll i detta ansvar: »inom ramen för sin
förmåga och sina ekonomiska resurser«. Det är en
viktig påminnelse om att när föräldrarna saknar
den förmåga eller de resurser som krävs, då måste
staten bistå föräldrarna så att de kan fullgöra sitt
ansvar. Det gäller även materiellt bistånd.
Av diskussionen nedan om underhåll enligt
punkt 4 i denna artikel framgår att staterna kan
klargöra vad som förväntas av föräldrarna genom
att i lag deﬁniera »föräldrarnas ansvar«.

»Konventionsstaterna skall i enlighet
med nationella förhållanden och inom
ramen för sina resurser …«
När föräldrarna inte kan säkerställa tillräcklig levnadsstandard för sitt barn skall staten träda in.
Artikel 27 sätter också upp uttryckliga förutsättningar för statens skyldigheter: »i enlighet med
nationella förhållanden och inom ramen för sina
resurser.« Formuleringen speglar den allmänt
spridda oro som regeringar känner inför ekonomiska åtaganden och kontroll över statens utgifter
(även i rika länder – det var USA:s delegat som förde in frasen »i enlighet med nationella förhållanden«, och Storbritanniens delegat lade till »inom
ramen för sina resurser« (e/cn.4/1985/64, s. 8–10;
Detrick, s. 374–375). Men dessa förutsättningar
minskar inte den övergripande skyldigheten att
tillmötesgå barnets ekonomiska rättigheter »med
utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga
resurser« enligt artikel 4.
Lågkonjunkturen under första halvan av 1990talet medförde begränsningar i de offentliga utgifterna överallt. Resultatet blev en ökad, ofta intill
katastrofal, försämring för barn i de befolkningsgrupper som var beroende av statligt bistånd för att
överleva. De mer extrema riktlinjerna under den
perioden har nu omprövats av internationella biståndsgivare och ﬁnansiella institutioner.
Vid FN:s generalförsamlings specialsession om
barn 2002 bekräftades att nationella och internationella ekonomiska åtgärder måste inriktas på att

minska fattigdomen och att marknaden inte får
arbeta så att den skadar barnen. Beslut fattades
om att:
»Mobilisera nya och omfattande ytterligare resurser för social utveckling, både på nationell och
internationell nivå, för att minska skillnaderna
inom och mellan länder, och säkerställa effektiv
användning av de resurser som redan ﬁnns. Dessutom säkerställa att sociala utgifter som kommer
barn till godo så långt det är möjligt skyddas och
prioriteras under såväl kortsiktiga som långsiktiga
ekonomiska kriser.« (FN:s generalförsamling,
tjugosjunde specialsessionen, a/s-27/19/Rev.1,
punkt 52.)

Oro för skillnader i tillgångar speglas också i kommitténs sammanfattande slutsatser där den noterar
t.ex. förändringar i olika staters »Gini-koefﬁcient« (ett mått på ojämlikhet).
En annan rekommendation från kommittén är att
både rika och fattiga länder genomför helhetsanalyser av vad barn saknar materiellt sett, hur utbredd
denna avsaknad är och vilka orsakerna till den är. Fattigdomen måste kartläggas, och orsakerna till den
måste åtgärdas. Kommittén betonar också att det
måste utvecklas strategier mot fattigdom på såväl
lokal som central nivå och att allmänheten måste
vara delaktig i processen. Regeringarna måste också
säkerställa att korruption eller företagens intressen
inte undergräver en effektiv socialtjänst.

»Konventionsstaterna skall … vidta
lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar
och andra som är ansvariga för barnet …
och skall vid behov tillhandahålla
materiellt bistånd och utarbeta
stödprogram …«
I artikel 27 betonas att staten skall bistå föräldrarna
snarare än barnet. Detta är både för att skydda staterna och för att följa konventionens principer. Staterna skyddas eftersom de nationer som formulerade konventionen var angelägna om att inte förpliktas att stödja barn till rika föräldrar, eller att föräldrar i allmänhet skulle kunna lasta över sitt ansvar på
staten. Formuleringen är principiellt riktig eftersom barn har rätt att när så är möjligt omvårdas av
sina föräldrar och vistas i familjemiljö, vilket konventionen betonar. Stöd för föräldrarna diskuteras
också under artikel 18 och 26.
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»särskilt i fråga om mat«
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter deﬁnierar det väsentliga innehållet i rätten till tillräcklig livsmedelstillgång som:

näring – landet kan helt enkelt vara alltför fattigt
för att kunna samla in data om exempelvis födelsevikt eller undernärda spädbarn.

»bostäder«
»Tillgång till livsmedel i sådan mängd och av
sådan kvalitet att de räcker för att tillfredsställa
enskilda individers kostbehov. Livsmedlen skall
vara fria från skadliga ämnen och godtagbara
inom den givna kulturen. Livsmedlen skall tillhandahållas på ett hållbart sätt som inte inkräktar
på åtnjutandet av andra mänskliga rättigheter.«
(hri/gen/1/Rev.8, s. 65, punkt 8.)

Världstoppmötet om social utveckling (Köpenhamn, 1995) enades om följande mål:
»Nå tryggad tillgång till mat genom att säkerställa trygg tillgång till näringsmässigt tillräckliga
livsmedel, både på nationell och internationell
nivå, skälig stabilitet i tillgången till livsmedel, liksom fysisk, social och ekonomisk tillgång till tillräckligt mycket mat för alla, och på nytt bekräfta
att livsmedel inte skall användas som politiskt
påtryckningsmedel.« (Världstoppmötet om social
utveckling, Handlingsplan, a/conf.166/9, s. 51.)

Vid uppföljningen av världstoppmötet, den specialsession som generalförsamlingen höll fem år senare,
rapporterades att målet att minska undernäringen
för barn under 5 år senast 2000 inte hade uppnåtts
(FN:s generalförsamling, tjugofjärde specialsessionen, a/res/s-24/2, 2000, s. 5). Den rapport som
kom 2006 om millenniemålen visade också på små
verkliga framsteg när det gällde att minska svälten
(Rapport om millenniemålen, FN:s avdelning för ekonomiska och sociala affärer, DESA, New York, juni
2006, s. 4–5). Vid generalförsamlingens specialsession om barn 2002 fattades beslut om att minska
antalet barn som föds med låg födelsevikt och antalet undernärda barn under 5 års ålder med åtminstone en tredjedel före 2010 (FN:s generalförsamling, tjugosjunde specialsessionen, En värld anpassad
för barn, a/s-27/19/Rev.1, punkt 36).
FN:s barnrättskommitté har uttryckt djup oro
för varje bevis på att barn är undernärda och har
någon gång rekommenderat en »nationell livsmedelspolitik för barn«. Men kommittén har en tendens att inordna undernäring under allmän oro för
»fattigdom« och »hälsa« när det gäller fattiga
grupper av barn (se artikel 24[2] [c]). Det kan bli så
därför att den inte har fått in några bevis på under-
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Barn i både rika och fattiga länder bor i bristfälliga
bostäder eller är hemlösa. FN:s generalförsamlings specialsession om barn 2002 konstaterade
följande:
»Lämpliga bostäder främjar familjeintegration,
bidrar till social rättvisa och stärker känslan av
tillhörighet, trygghet och solidaritet, vilket är
väsentligt för barns välbeﬁnnande. Därför kommer vi att ge hög prioritet åt att få bukt med bristen på bostäder och andra infrastrukturbehov, särskilt för barn i marginaliserade peri-urbana och
avlägsna lantliga områden.« (FN:s generalförsamling, tjugosjunde specialsessionen, En värld
anpassad för barn, a/s-27/19/Rev.1, punkt 27.)

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter gav ut en lång allmän kommentar om
»rätten till en lämplig bostad« under konventionens artikel 11, där en rad krav listas, såsom besittningsrätt, tillgång till grundläggande service, rimliga priser och tillgång till bostäder (hri/gen/1/
Rev.8, punkt 8, s. 20). Den gav också ut en allmän
kommentar om vräkning där den pekade på att
vräkning ofta kränker människors rättigheter, även
när den är befogad, och att den påverkar särskilt
barn och andra utsatta enskilda individer orimligt
mycket (hri/gen/1/Rev.8, punkt 10, s. 48). Den
allmänna kommentaren nr 4 ﬁck stöd av FN:s
barnrättskommitté i dess rapport till FN:s andra
konferens om boende- och bebyggelsefrågor
(Habitat ii, Istanbul, 1996) som stöd för expertseminariet om barns rättigheter och bostäder. Kommittén sade:
»Kommittén anser att … rätten till en bostad
inte bör tolkas snävt eller restriktivt utan måste
tolkas som en rätt att bo någonstans i trygghet,
fred och under värdiga former …«
»Det är viktigt att betona att barns rätt till en
bostad hänger samman med och är beroende av
nästan alla andra rättigheter i konventionen. Detta understryker både synen på konventionen som
en helhet med ett vittomfattande syfte och processen med genomförandet och övervakningen.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari 1996, crc/c/50, s. 77 och 79.)

Artikel 27

I rapporten till Habitat ii nämner kommittén
barns rätt till delaktighet i beslut som gäller bostäder (artikel 12). Med tanke på att barn är hemlösa
kan detta verka som en något lyxig synpunkt, men
det är naturligtvis viktigt att regeringar som förbättrar barns bostäder tar hänsyn till barns åsikter
om planering och arkitektur. Även om bostäder
nämns speciellt i artikel 27 måste övervägandena
omfatta hela den bebyggda miljön. Barns behov
och åsikter är lika väsentliga när det gäller andra
områden som i första hand används av dem: skolor, lekplatser, inackorderingshem, kliniker och
sjukhus.
Dessutom har kommittén ständigt uttryckt oro
över så kallade gatubarn, som den efter rekommendation från kommissionen för mänskliga rättigheter (resolution 1994/93) beskriver som »barn som
för att överleva tvingas att bo och/eller arbeta på
gatan«. Även om många sådana barn har familjer
som de håller kontakt med, bor de ofta inte tillsammans med dem utan tvingas sova på gatan eller på
platser som är oacceptabla. Ämnet diskuteras i artikel 20.

Barnets rätt till underhåll: artikel 27(4)
Bestämmelserna i artikel 27(4), om ekonomiskt
underhåll för barn från föräldrar och andra med
lagstadgat ansvar för dem, är utan tvivel viktiga för
många barn vars levnadsförhållanden kan förbättras mycket genom indrivning av underhåll från en
frånvarande förälder (oftast fadern).
Underhåll är dock en problematisk fråga. Denna
»barnets rättighet« kan användas på ett sätt som
inte nödvändigtvis är för barnets bästa. Till exempel kan fäder använda ekonomiskt inﬂytande för
att säkerställa oönskad tillgång till barnet eller för
att kräva större rätt att avgöra barnets framtid.
Mödrar kan behålla vårdnaden om barnen helt
enkelt för att trygga ekonomiskt stöd eller bostad
för sig och barnen. Barn i den nya familjen kan
ibland obemärkt bli orättvist behandlade när det
fattas beslut om underhåll. Stater kan också vara
hänsynslösa i sin jakt på underhåll helt enkelt för
att minska sina offentliga utgifter. Därför måste
principen i artikel 3 framhållas: att barnets bästa
måste komma i främsta rummet (helst skall barnets

bästa främst beaktas) när lagstiftning och förfaranden kring underhåll utarbetas.
Trots det kan underhåll för barn ofta föra med sig
ﬂer sociala vinster än att bara förbättra enskilda
barns levnadsstandard. Det lyfter särskilt fram den
allt viktigare frågan om frånvarande fäder och de
över hela världen allt vanligare familjerna som består
av en ensamstående mamma med barn (både ogifta
och skilda), som diskuteras under artikel 18. Bra förfaranden för att driva in underhåll kan hindra män
från att inta ett ansvarslöst förhållningssätt till familjeplanering och faderskap och uppmuntra dem till
att spela en aktivare roll i barnens uppfostran.
Kommittén har uttryckt oro för att det kan råda
stor okunskap om de lagar som redan ﬁnns om
underhåll, särskilt där läs- och skrivkunnigheten är
låg. Dessutom riktar kommittén uppmärksamhet
mot eventuella brister i underhållssystemet, t.ex.
beklagar den förseningar eller diskriminering av
olika slag (t.ex. mot äldre barn eller ogifta mödrar).
Kommittén har utöver förbättrade förfaranden
också föreslagit att staterna skall stå för ett ekonomiskt skyddsnät medan underhållet krävs in, och
att det bör vara möjligt att dra underhåll direkt från
den ansvarige förälderns lön.
Att i lag deﬁniera »underhåll« kan också vara
ett sätt att peka på föräldra- och familjeansvar. Det
kan t.ex. gälla att speciﬁcera de behov som barn har
och som föräldern måste uppfylla: mat, utbildning,
fritid, kläder, bostad och sjukvård.
Indrivning av underhåll från utlandet. I internationella konventioner ﬁnns regler som styr när, från
vem och hur barn kan kräva underhåll då de har
ﬂyttat och är stadigvarande bosatta i ett annat land
och när en av eller båda föräldrarna bor eller ﬂyttar
utomlands. Det är FN:s konvention om indrivning av
underhållsbidrag i utlandet (New York, 1956) och
Ömsesidig verkställighet av beslut om underhållsbidrag,
beslutad 1993 av de länder som är parter i Haagkonventionen. Dessutom ﬁnns ett antal bilaterala
och regionala fördrag och ömsesidiga överenskommelser som gäller beslut om underhållsbidrag. I
länder där folk ﬂyttar ofta över gränserna eller där
kvinnor har en tendens att söka arbete utomlands
är det särskilt viktigt att dessa överenskommelser
ratiﬁceras och är lätta att upprätthålla.
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Artikel 26 och 27 i Sverige
Även om Sverige med internationella mått mätt är
ett land med en generellt hög levnadsstandard ﬁnns
det i det svenska samhället ekonomiska klyftor som
särskilt hårt kan drabba barn.
FN:s barnrättskommitté har i sina sammanfattande slutsatser lagt stor tonvikt vid svenska barns
ekonomiska utsatthet. I de första sammanfattande
slutsatserna uppmanade kommittén regeringen att
se till att kommunala besparingar genomförs med
tillbörlig respekt för barnets bästa, i synnerhet
såvitt avser barn från de mest utsatta grupperna.
I de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte
kommittén oro över att decentraliseringen till
kommunerna leder till en risk för att barn och
familjer får olika tillgång till samhällets service
beroende på hur kommunen de bor i efterlever
barnkonventionen. Kommittén uppmanade regeringen att öka ansträngningarna för att säkerställa
kommunernas efterlevnad av och respekt för barnkonventionen.
Kommittén noterade också att den konjunkturnedgång som drabbade Sverige under perioden
1991–1993 ledde till ekonomiska åtstramningsåtgärder som haft effekt på barn, och att detta gav
anledning till oro vad gällde genomförandet av
konventionen då vissa kommuner beslutat om nedskärningar i utbildning och social service. Kommittén rekommenderade en översyn av budgetnedskärningarna och förnyade ansträngningar i att
genomföra konventionen till det yttersta av sina
tillgängliga resurser, i enlighet med artikel 4.

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Den djupa lågkonjunktur som startade vid 1990talets början medförde minskad sysselsättning och
sänkta inkomster för de svenska hushållen. Återhämtningen har resulterat i förbättrade levnadsvillkor för stora befolkningsgrupper, men inkomstskillnaderna har ökat jämfört med situationen före
lågkonjunkturen. Ett inte obetydligt antal personer har drabbats av varaktig fattigdom. Fattigdom
bland barnfamiljer har minskat till en lägre nivå år
2003 jämfört med år 1997. Emellertid lever ﬂer
barn i fattiga familjer jämfört med före lågkonjunkturen. Barn till ensamstående föräldrar, barn i hushåll med många barn, barn till utrikesfödda föräldrar och barn vars föräldrar endast har grundskoleutbildning löper särskilt stor risk att leva i fattiga
familjer. Barnfattigdom beror i stor utsträckning
på föräldrarnas brist på förvärvsarbete. Barn i
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familjer med ekonomiskt bistånd riskerar en
ogynnsam utveckling. Ekonomiskt bistånd är inte
bara ett tecken på dålig ekonomi i familjen utan
synes också, i varje fall om det rör sig om långvarigt
ekonomiskt bistånd, vara en riskmarkör för ogynnsam utveckling för barnen i framtiden. Dock är
mycket okänt kring orsakssambanden, exempelvis
om långvarigt ekonomiskt bistånd självständigt
bidrar till ökade risker för ogynnsam utveckling
hos barnen eller om det är familjens försörjningsproblem som ligger bakom de höga överriskerna
(Social rapport 2006, s. 12, 94, 115 och 127). För
Socialstyrelsens deﬁnition av ’fattigdom’, se Social
rapport 2006, s. 99 ff.
År 2003 tillsattes en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppdraget att göra en samlad
analys av den ekonomiska situationen och övriga
levnadsförhållanden för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, med avsikten att på grundval
av resultaten få fram ett underlag för regeringens
arbete med att minska andelen ekonomiskt utsatta
barn och att förbättra deras levnadsvillkor. Arbetet
redovisades i departementspromemorian Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41).

Barn som är hemlösa
I artikel 27 (4) betonas att konventionsstaterna
skall bistå föräldrar och andra som är ansvariga för
barnet att tillgodose barnets rätt till en god levnadsstandard särskilt i fråga om mat, kläder och
bostäder.
I Socialstyrelsens Social rapport 2006 konstateras att hemlösheten har ökat sedan den senaste
nationella kartläggningen år 1999 och att en ny
grupp, som inte tidigare i Sverige har förknippats
med hemlöshet, kan uppmärksammas, nämligen
familjer med barn under 18 år. Enligt den senaste
nationella kartläggningen var nära en tredjedel av
dem som rapporterades som hemlösa år 2005 föräldrar till barn under 18 år (Social rapport 2006,
s. 15 f).
Utredningen om vräkning och hemlöshet bland
barnfamiljer har haft som huvuduppgift att analysera socialtjänstens insatser för att stödja och hjälpa barnfamiljer i den process som föregår en vräkning och, i de fall vräkningen inte gått att förhindra, socialtjänstens arbete efter en vräkning. I uppdraget har också ingått att behandla hyresvärdens
och kronofogdens respektive roller i vräkningsprocessen. Utredningens uppdrag redovisades i betän-

Artikel 27

Exempel på tillämpning av artikel 27
Rädda Barnens arbete med »barnfattigdomsindex«
Rädda Barnen har sedan 2002 arbetat med att genom ett barnrättsindex systematiskt följa genomförandet av barnkonventionens artikel 27 i Sverige. Rapporten Barnfattigdomen i Sverige ges ut varje år
och speglar förändringar i barns välfärdssituation på nationell nivå och mellan kommuner.
Rädda Barnen har också publicerat en rad fördjupningsstudier om barnfattigdomen i Sverige.
Bland annat har organisationen belyst situationen för barn med utländsk bakgrund, barn till ensamstående föräldrar och även diskuterat med barn själva vad det innebär att växa upp med knapp ekonomi i ett samhälle som det svenska.
I samband med den senaste rapporten publicerade Rädda Barnen en debattartikel i Dagens Nyheter (den 22 februari 2007) och kommenterade rapporten:
»Årets rapport visar att barnfattigdomen ökar för första gången sedan 1997, om än marginellt. År
2004 levde 13,0 procent av Sveriges barn i en fattig familj, jämfört med 12,8 procent året innan. I absoluta tal ökade antalet fattiga barn med 5 000, vilket innebär att 252 000 barn levde i en familj som
antingen hade socialbidrag eller låg inkomststandard enligt Statisktiska centralbyrån. Det är särskilt
två faktorer som ökar risken att växa upp i en fattig familj: att ha utländsk bakgrund eller att leva med
en ensamstående förälder. Den ekonomiska fattigdomen mångdubblas om båda faktorerna sammanfaller. … Skillnaderna mellan kommuner är fortsatt stora. Mellan Malmö stad med högst barnfattigdom och Lomma med lägst, skiljer 27 procentenheter. Variationen mellan storstädernas stadsdelar är
ännu större än den mellan kommuner. Sex stadsdelar har en extremt hög andel fattiga barn, över 40
procent. Det är Rosengård och Södra innerstaden i Malmö, Bergsjön, Lärjedalen och Gunnared i
Göteborg samt Rinkeby i Stockholm. … Hur barnen påverkas av familjens trängda ekonomi åskådliggörs av en ensamstående mamma som sökte pengar från Rädda Barnen: ’Barnen håller god min, döljer och skäms inför kompisar – när de hör vad andra får. Min ena son har ﬂera gånger skrivit uppsatser
om påhittade semestrar när uppgiften har varit att beskriva vad han gjort på lovet.’«

kandet sou 2005:88, Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn. Utredningen bedömer att minst
1 000 barn berörs av vräkningar varje år och att det
sker i alla slags kommuner. Utredningen gör också

bedömningen att lagarna på området borde vara
tillräckliga men att kunskaperna om vräkning och
hemlöshet bland barnfamiljer är bristfälliga i stat
och kommun.
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Checklista för artikel 27
n Vidtas tillräckliga åtgärder för att bistå föräldrar att främja barnets utveckling, såväl
fysiskt och psykiskt som socialt?
n Vidtas åtgärder för att säkerställa att varje barn har tillgång till en bostad som är trygg
och hälsosam?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 27 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 3(2)
artikel 5
artikel 18
artikel 24
artikel 26
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staten skall tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad
föräldrarnas ansvar och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga
föräldrarnas gemensamma ansvar, statens bistånd till föräldrarna
hälso- och sjukvård
social trygghet

Artikel 28

Barnets rätt till utbildning
TEXTEN I ARTIKEL 28

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte
att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter
skall de särskilt:
a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för
alla;
b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer
efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som
yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn
samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov;
c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga
genom varje lämpligt medel;
d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig
för alla barn;
e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och
minska antalet studieavbrott.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt
med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna
konvention.
3. Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till
vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder.
Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Sammanfattning
I artikel 28 säkerställs barnets rätt till utbildning.
Den måste förverkligas »på grundval av lika möjligheter«, en formulering som speglar det faktum
att många barn diskrimineras när det gäller tillgång
till utbildning, särskilt ﬂickor, barn med funktionshinder, minoritetsbarn och barn som bor på lands-

bygden. Utbildning är dyr, och rättigheten kan
behöva förverkligas »gradvis«. Men av artikel 28
framgår det som utgör ett minimum: dels kostnadsfri, obligatorisk grundutbildning för alla, dels
olika former av undervisning efter grundutbildningen och yrkesvägledning som skall vara »till-
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gänglig och åtkomlig« för alla. Högre utbildning
skall vara tillgänglig »på grundval av förmåga«.
I artikeln nämns också formerna för undervisningen såtillvida att staterna måste vidta åtgärder
för att minska antalet studieavbrott och säkerställa
att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sådant
sätt att barnets rättigheter respekteras. Texten uppmuntrar också internationellt samarbete om
utbildning vilket staterna är villiga till, mot bakgrund av att utbildning är både en grundläggande
mänsklig rättighet och ett medel för ekonomisk
tillväxt.

Bakgrund
Artikel 13(2) i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är mer eller
mindre identisk med artikel 28(a)–(c). Den internationella konventionen fortsätter med att föreskriva att alla stater som ratiﬁcerat konventionen
och som inte har kunnat tillhandahålla kostnadsfri
obligatorisk grundutbildning »åtar sig att inom
två år utforma och anta en detaljerad plan över
åtgärder som är nödvändiga för att gradvis under
en skälig tidsperiod som anges i planen genomföra
fullständig tillämpning av principen om obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla«
(artikel 14).
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter antog 1999 två allmänna kommentarer om utbildning: allmän kommentar nr 11 om
handlingsplaner för grundutbildning (artikel 14 i
konventionen) och allmän kommentar nr 13 om
rätten till utbildning (artikel 13 i konventionen).
Vid världstoppmötet för barn 1990 sattes följande mål upp: »Före år 2000 … tillgång till grundutbildning för alla och att åtminstone 80 procent av
barnen i skolåldern genomför grundutbildning«.
Det målet uppnåddes inte. Tio år senare var det
fortfarande minst 113 miljoner barn som inte gick i
skolan, vilket gjorde att världens ledare satte upp ett
nytt mål: »grundutbildning för alla«. Vissa framsteg har gjorts mot detta mål, särskilt i södra Asien
och i Latinamerika, men den del av Afrika som ligger söder om Sahara släpar fortfarande efter.
Deklarationen från världskonferensen om
utbildning för alla från 1990 (Jomtiendeklarationen) säger: »Alla människor – barn, ungdomar och
vuxna – skall kunna få del av utbildning utformad
för att tillgodose behovet av grundkunskaper. Dessa behov består både av nödvändiga inlärningsme-
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del (som läs- och skrivkunnighet, förmågan att
uttrycka sig muntligt, baskunskaper i matematik
samt problemlösning) och grundläggande kunskapsinnehåll (även färdigheter, värderingar och
attityder) som erfordras för att de skall kunna överleva, utveckla sin fulla kapacitet, leva och arbeta på
ett värdigt sätt, ta full del i utvecklingen, förbättra
sin livskvalitet, fatta väl underbyggda beslut och
fortsätta lära« (artikel 1[1]). År 2000 hölls ett
världsforum för utbildning i Dakar, och då beslutades om ett ramverk för staternas åtgärder i syfte att
uppnå utbildning för alla. Generalförsamlingens
specialsession om barn 2002 stödde Dakar, vilket
var ett erkännande av utbildningens centrala ställning. I sammanfattningen av specialsessionen, En
värld anpassad för barn, manas till en grundutbildning för alla som är »kostnadsfri, obligatorisk och
av god kvalitet och som utgör en hörnsten i en
omfattande utbildning öppen för alla. Könsskillnader i grundutbildningen måste elimineras.« (FNrapport från Ad hoc-kommittén för hela generalförsamlingens tjugosjunde specialsession, a/s-27/
19/Rev.1 punkt 7).
FN:s kommission för mänskliga rättigheter
utsåg en särskild rapportör för rätten till utbildning. Det är ett omfattande mandat: att rapportera
om tillståndet för rätten till utbildning över hela
världen och svårigheterna med att genomföra denna rättighet, med särskild uppmärksamhet på
ojämlikhet mellan könen, samt att bistå regeringar
i arbetet med att säkerställa vidare genomförande,
bl.a. via samarbete med relevanta internationella
organ och genom att ﬁnna möjligheter till ekonomiskt bistånd (Generalförsamlingens resolution
1998/33). Rapportören lämnar in årliga rapporter
till Kommissionen för mänskliga rättigheter
(numera Rådet för mänskliga rättigheter). Tidigare rapporter har tagit upp särskilda frågor om
utbildning för ﬂickor, privatisering, inverkan från
internationellt utbyte och möjligheten att ta upp
rätten till utbildning i domstol (se www.ohchr.org/
english/issues/education/rapporteur/annual.htm).

»Barnets rätt till utbildning«
skall förverkligas »gradvis«
»Utbildning«
Deﬁnitionen av »utbildning« är inte begränsad till
undervisning inom skolan, och i allt större
utsträckning erkänns värdet av informell utbildning, t.ex. i hemmet, i handlingsplaner som utgår
från gatumiljön eller via internet. Men hänvisning-

Artikel 28

en till »regelbunden närvaro i skolan« i underparagraf (e) och omnämnandet av privata »utbildningsanstalter« i artikel 29(2) visar att de ﬂesta
barn normalt sett går i skolan. I artikel 28 nämns
»yrkesutbildning«, »att avskaffa … analfabetism« och »tillgång till vetenskaplig och teknisk
kunskap«, och i artikel 29 anges utbildningens
övergripande syfte, men i barnkonventionen ﬁnns
ingen strävan efter att deﬁniera detaljerna i en läroplan för grundutbildning.
Kommittén har haft en tendens att inrikta sig på
läroplanens relevans för barnets liv snarare än att
undersöka om t.ex. staternas läroplaner innefattar
tillräckligt mycket vetenskaplig eller teknisk
undervisning. Men i artikel 28 krävs att staterna
vidtar åtgärder för att bekämpa studieavbrott, vilket innebär att de måste tänka på såväl innehållet i
som formerna för undervisningen.
När det gäller utbildningens längd, har kommittén antytt att ett minimum på totalt nio års utbildning förväntas, att kostnadsfri och obligatorisk
grundutbildning bör omfatta åtminstone sex år och
att staterna bör respektera »den internationella
normen« att ett skolår omfattar 180 dagar. Den är
också kritisk mot eventuella »skiftsystem« inom
utbildning, vilket oundvikligen minskar skoltiden
för enskilda elever.

utbildning för alla. I kommentaren noteras att den
tydliga skyldigheten enligt artikel 14 skall »efterlevas noga«. Det kan antas att FN:s barnrättskommitté förväntar sig att utbildningsbudgeten i alla
länder ökas, eller åtminstone inte minskar, så att
förväntningarna kan infrias.
Ordet »gradvis« gäller inte bara ekonomiska
förutsättningar, utan också hur utbildningen
administreras. Kommittén rekommenderar att
länderna tar ett steg tillbaka och ser över hela
utbildningssystemet i stället för att förbättra olika
delområden. Kommittén uppmanar staterna att
säkerställa att en central myndighet ansvarar för
utbildning och att lokala anordnare och avnämare
deltar i utvecklingen och organisationen av undervisningen. När det gäller stater där utbildningen
främst arrangeras av privata eller religiösa anordnare rekommenderade kommittén vid en allmän
diskussion om privatisering att »… konventionsstaterna … bör göra en omfattande och öppen
bedömning av de politiska och ekonomiska konsekvenserna och eventuella begränsningar av rättigheterna för avnämarna i allmänhet och barnen i
synnerhet. Sådana bedömningar bör visa särskilt
hur tillgängligheten och kvaliteten påverkas …«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den trettioförsta sessionen, september/oktober 2002, crc/c/
121, punkt 11, s. 155.)

»Gradvis«
Några utvecklingsländer kan sakna resurser för att
säkerställa att den undervisning som följer efter
grundutbildningen, eller till och med grundutbildningen i sig, är tillgänglig för alla barn, och även
rika länder hävdar att det är svårt att säkerställa att
högre utbildning är tillgänglig för alla ungdomar
utifrån förmåga. Trots detta måste alla stater som
ratiﬁcerat konventionen planera för att gradvis
kunna ge sådan utbildning, och enligt artikel 4 skall
staterna säkerställa att de gör detta »till det yttersta av sina tillgängliga resurser«. Den allmänna
kommentaren från Kommittén för ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter om vad »gradvis«
förverkligande av rättigheter innebär är uppenbarligen viktig (se artikel 4).
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter gav 1999 ut en allmän kommentar
som påminde konventionsstaterna om att de enligt
artikel 14 i den internationella konventionen är
skyldiga att inom två år utveckla och godkänna en
detaljerad handlingsplan för att gradvis, och inom
ett rimligt antal år som skall anges i planen, genomföra principen om obligatorisk kostnadsfri grund-

Barnets rätt till utbildning
»på grundval av lika möjligheter«
Det främsta hindret mot lika möjligheter till
utbildning är oftast bristande resurser, antingen
genom att regeringen har avsatt för liten budget till
utbildning så att den inte är tillgänglig för hela
befolkningen, eller genom att familjerna är så fattiga att barnen inte får någon utbildning alls eller
måste sluta skolan i förtid. Dessutom har FN:s
barnrättskommitté uttryckt oro över att särskilda
grupper av barn diskrimineras i utbildningen, både
vad beträffar deﬁnitionen i UNESCO:s Konvention
mot diskriminering inom undervisningen från 1960:
»… att beröva någon person eller grupp av personer tillgång till utbildning av någon form eller på
någon nivå … [eller] … begränsa möjligheterna
för någon person eller grupp av personer till att
omfatta utbildning på lägre nivå« (artikel 1), och
genom mindre direkta former av diskriminering.
Kommittén har identiﬁerat olika grupper som särskilt benägna att diskrimineras i utbildningen:
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Flickor
I samband med 1990 års världstoppmöte för barn
uppskattades att två tredjedelar av världens 100
miljoner barn som inte hade grundutbildning var
ﬂickor, och mål sattes upp för att höja utbildningsnivån för dem. Målen ﬁck stöd vid 1995 års världskonferens om kvinnor i Peking, som ansåg att det
oproportionerligt låga antalet ﬂickor i utbildning
berodde på »traditionella förhållningssätt, barnarbete, tidiga äktenskap, brist på pengar och bra skolor, tonårsgraviditeter och ojämlikhet mellan
könen i såväl samhället i stort som inom familjen.
… I några länder kan bristen på kvinnliga lärare
avhålla ﬂickor från att börja skolan. I många fall
börjar ﬂickor utföra hushållsarbete när de är mycket små och förväntas klara både skolan och ansvaret
för hemmet, vilket ofta resulterar i dåliga skolresultat och tidiga studieavbrott.« Konferensen efterlyste att regeringarna skulle »öka antalet ﬂickor
som påbörjar och fullföljer sin skolgång genom att
fördela tillräckliga budgetresurser och vinna stöd
från den lokala gemenskapen och föräldrarna
genom kampanjer och ﬂexibla skolscheman, stimulansåtgärder, stipendier, program för att ge ﬂickor
tillgång till utbildning och andra åtgärder«. (Fjärde världskonferensen för kvinnor, Handlingsplan,
Peking, 1995, a/conf.177/20/Rev. 1, punkt 263
och 279.)
Fem år senare höll generalförsamlingen en specialsession för att följa upp Pekingkonferensen. Då
noterades vissa framsteg, men de hinder som fortfarande fanns för bättre utbildning för ﬂickor kartlades också: bristande resurser, otillräcklig politisk
vilja, fortgående könsdiskriminering och stereotypa könsroller, bristande barnomsorg, dålig koppling mellan utbildning och kvinnors arbetsmarknad och otillräckliga lärarlöner (Generalförsamlingens tjugotredje specialsession, 2000, a/res/s23/3, punkt 9–10). Tio år efter gjorde FN:s kommission för kvinnors ställning ytterligare en uppföljning, vilken kopplade Pekingdeklarationen till
millenniemålen (FN:s kommission för kvinnors
ställning, Rapport från den fyrtionionde sessionen,
februari/mars 2005, e/cn.6/2005/11).
Under det nya millenniets första fem år har procentandelen för ﬂickor som påbörjat grundutbildning ökat i några länder, men i andra är siffrorna
för ﬂickor fortfarande lägre än motsvarande för
pojkar, och när ﬂickorna har börjat är de mycket
mer benägna att avbryta sin skolgång. Kommittén
har tagit upp frågan om ﬂickors utbildning med
många länder. Den har också noterat att höga siff-
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ror för tidiga graviditeter eller tidiga giftermål är
kopplade till att färre ﬂickor går i skolan, och den
rekommenderar därför att staternas lagstiftning
bör förbjuda att graviditet innebär att ﬂickor utestängs från undervisningen. Vidare har kommittén
uttryckt oro över att ﬂickor ibland har utsatts för
sexuella trakasserier av lärare, vilket är ytterligare
en orsak till att ﬂickor avbryter studierna.
Enligt kommittén är det sannolikt att utbildning av pojkar på grund av ändrade arbetsmönster
och sociala attityder kommer att bli ett av problemen för både rika länder och utvecklingsländer
under tjugohundratalets första sekel, särskilt när
det gäller studieavbrott och dåliga studieresultat.

Barn på landsbygden
Inom utvecklingsländerna är det ofta en markant
skillnad mellan barns utbildning på landsbygden
och i städerna, något som har erkänts som en av de
verkliga utmaningarna för att förverkliga millenniemålen. Dåliga utbildningsmöjligheter för barn
på landsbygden beror på ﬂera olika faktorer, bl.a.
administrativa kostnader och svårigheter med att
inrätta undervisning för avlägsna gårdar och byar
som dessutom ligger glest. Andra orsaker är brist på
lärare som är beredda att bo på landsbygden, det
faktum att fattiga bönder är beroende av barnen
som arbetskraft och den uppenbara irrelevansen
som skolan och dess läroplaner har för livet på
landsbygden.
Kommittén har rekommenderat att mobila skolor och distansundervisning inrättas för nomadfamiljer, och att det inrättas ﬂer små skolor för närområdet när det gäller barn på landsbygden.

Minoritetsgrupper
Särskilda grupper inom befolkningar riskerar också att utsättas för diskriminering när det gäller möjligheter till utbildning. Exempel är barn i minoritetskulturer, urbefolkningar, romer, invandrare,
ﬂyktingar och barn som är inblandade i väpnade
konﬂikter.
Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsﬁentlighet och intolerans (Durban,
Sydafrika, september 2001) understryker »kopplingarna mellan rätten till utbildning och kampen
mot rasism, rasdiskriminering, främlingsﬁentlighet och därmed relaterad intolerans och den
väsentliga roll som utbildning har, bl.a. undervisning i mänskliga rättigheter och undervisning som
är lyhörd för och respekterar kulturella skillnader,
särskilt bland barn och ungdomar, i det förebyg-
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gande arbetet och avskaffandet av alla former av
intolerans och diskriminering« (Deklaration,
punkt 97).
Att inte påbörja utbildning är något som ibland
sägs vara ett eget val för en viss grupp, t.ex. på
grund av att gruppen talar ett minoritetsspråk eller
lever nomadliv, men kommittén accepterar inte
sådana diskriminerande förklaringar. Lika utbildningsmöjligheter kan uppnås endast om utbildning
erkänns som en rättighet för alla barn, oberoende
av bakgrund.
Kommittén har med oro noterat att asylsökande
barn ofta inte har samma tillgång till utbildning
som andra barn i landet. Den poängterade särskilt
behovet av att tillhandahålla utbildning för ensamkommande asylsökande barn och invandrarbarn i
sin allmänna kommentar om detta ämne. Undervisning på barnets modersmål är uppenbarligen
viktig, liksom att undervisa migrerande barn i det
lokala språket (detta diskuteras också i samband
med artikel 30). Även om språket är ett stort problem för många av dessa barn kan främlingsﬁentliga attityder hos lärare och studerande till och med
utgöra större hinder. Statliga skolsystem som inte
speglar alla de religiösa trosuppfattningar (eller att
inte bekänna sig till någon religion) som en befolkning har är sannolikt diskriminerande.

Barn med funktionshinder och barn
som drabbats eller påverkas av hiv/aids
Alla barn har rätt till utbildning som ger dem största möjliga chans till utveckling, oberoende av graden av funktionshinder. Sådana lagar som begränsar denna rättighet, t.ex. genom att anse att barn är
»obildbara« eller genom att ge dem rätt till
»behandling« i stället för »utbildning«, bryter
mot artikel 2 och 28. Dessutom bör utbildning för
barn med funktionshinder ges »på ett sätt som
bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället« (artikel 23[3]) vilket innebär att staterna
bör sträva efter att tillhandahålla effektiv och lämplig utbildning för barn med funktionshinder inom
det ordinarie skolsystemet tillsammans med barn
utan funktionshinder.
I FN:s Konvention om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning som antogs 2006 betonas vikten av full delaktighet i alla livets aspekter, bl.a.
utbildning. Det krävs att de stater som ratiﬁcerar
konventionen skall ge barn med funktionshinder
fullständig utbildning enligt deﬁnitionen i barnkonventionen och att särskilt säkerställa »ett
allomfattande utbildningssystem på alla nivåer« så

»att personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på
grund av funktionsnedsättning, och att barn med
funktionsnedsättningar inte utestängs från kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning på grund
av funktionsnedsättning«. Rörelsehjälpmedel
måste tillhandahållas, och alla andra åtgärder, bl.a.
att »främja inlärning av punktskrift, alternativa
och kompletterande sätt att kommunicera och orientera sig och att röra sig, och att underlätta kamratstöd och handledning«, måste vidtas när så
behövs (artikel 24).
I den allmänna kommentaren nr 9, »Rättigheter
för barn med funktionshinder«, förklarar kommittén hur staterna bör hantera diskriminerande segregering av barn med funktionshinder i utbildning:
»… En allomfattande utbildning bygger i grunden på värderingar, principer och praxis som innebär en strävan efter meningsfull och effektiv
utbildning av god kvalitet, som beaktar skillnader
i lärandeförmåga och behov, inte endast för barn
med funktionshinder utan för alla studerande.
Detta mål kan uppnås med hjälp av olika organisatoriska åtgärder som respekterar barns olikheter.
Åtgärderna kan sträcka sig från heltidsplacering av
alla studerande med funktionshinder i det ordinarie klassrummet eller placering i ett vanligt klassrum med olika stödåtgärder, bl.a. en viss del specialundervisning. Det är viktigt att förstå att åtgärderna inte skall uppfattas eller genomföras så att
de helt enkelt innebär att integrera barn med
funktionshinder i det ordinarie utbildningssystemet oavsett vilka utmaningar dessa barn står inför
och vilka behov de har. Nära samarbete mellan
specialpedagoger och ordinarie pedagoger är
väsentligt. Skolornas läroplaner måste omvärderas
och utvecklas för att motsvara behoven hos barn
med och utan funktionshinder. Utbildningsplaner
för lärare och annan personal i utbildningssystemet måste ändras så att ﬁlosoﬁn om en allomfattande utbildning kan genomföras.« (crc/c/
gc/9, punkt 67.)

När det gäller barn som har eller påverkas av
hiv/aids konstateras i kommitténs tredje allmänna
kommentar följande:
»… kommittén vill påminna konventionsstaterna om deras skyldighet att säkerställa grundutbildning för alla barn, oavsett om de har smittats
av hiv/aids, blivit föräldralösa eller på annat sätt
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påverkats av sjukdomen. I många samhällen där
hiv är vida utbrett har barn, särskilt ﬂickor, mycket svårt för att fortsätta sin skolgång, och antalet
lärare och annan personal som gått förlorade i aids
begränsar och hotar att förstöra barns tillgång till
utbildning. Konventionsstaterna måste vidta
åtgärder för att säkerställa att barn som påverkats
av hiv/aids kan fortsätta sin skolgång och säkerställa att sjuka lärare ersätts av kvaliﬁcerad personal så att barnens närvaro i skolan inte påverkas.«
(crc/gc/2003/3, punkt 18.)

Frihetsberövade barn
Frihetsberövade barn nekas ofta rätten till utbildning eller till lämplig utbildning. I regel 13 och
38–47 i FN:s regler för skydd av frihetsberövade
ungdomar speciﬁceras mycket detaljerat normerna
för utbildning för dessa barn, bl.a. att de bör ha tillgång till högre, specialiserad yrkesutbildning och
fysisk träning.

»(a) göra grundutbildning obligatorisk
och kostnadsfritt tillgänglig för alla«
Under arbetet med att formulera barnkonventionen blev det viss diskussion om ordet »kostnadsfritt« (som tidigare använts i andra överenskommelser). Protesterna gällde att kostnadsfri utbildning är en illusion eftersom någon alltid måste
betala, antingen direkt eller indirekt genom skatt.
Men underpunkt (a) säger uttryckligen att »kostnadsfritt tillgänglig« grundutbildning är en åtgärd
som konventionsstaterna måste säkerställa för alla
barn, inte bara för familjer med låga inkomster eller
andra kategorier.
I den allmänna kommentaren nr 11 från Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om handlingsplaner för grundutbildning
konstateras när det gäller rätten till grundutbildning »kostnadsfritt tillgänglig för alla«:
»Kravet är entydigt. Rättigheten är uttryckligen
formulerad för att säkerställa att grundutbildning
skall vara tillgänglig utan att barn, föräldrar eller
vårdnadshavare skall betala. Avgifter och andra
direkta kostnader som regeringen, de lokala myndigheterna eller skolan lägger på de studerande
utgör hinder för att åtnjuta rättigheten och kan
äventyra förverkligandet av den. De har också ofta
en regressiv effekt. Avskaffandet av sådana avgifter måste tas upp i den handlingsplan som krävs.
Indirekta kostnader såsom obligatoriska skatter
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för föräldrar (som ibland framställs som frivilliga
trots att de inte är det) eller skyldighet att bära en
relativt dyr skoluniform kan ingå i samma kategori.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 7, s. 62.)

Rätten till obligatorisk kostnadsfri grundutbildning är så tydligt uttryckt att om någon stat inte
lever upp till denna norm, oavsett om det är genom
att inte tillhandahålla utbildning eller genom att ta
ut avgifter eller dolda kostnader, så är det en stor
källa till oro för FN:s barnrättskommitté.
Det är inte heller tillräckligt att säkerställa kostnadsfri utbildning; den skall också vara obligatorisk. Det bör kanske sägas att det inte är nödvändigt
att göra närvaron i skolan obligatorisk för att fullgöra denna skyldighet. Utbildning och skola är inte
synonyma begrepp. Barn kan utbildas utan skola,
även om det är ovanligt, och tyvärr innebär inte
närvaro i skolan med automatik att barnet utbildas.

»(b) uppmuntra utvecklingen av
olika former av undervisning som
följer efter grundutbildningen,
innefattande såväl allmän utbildning
som yrkesutbildning, göra dessa
tillgängliga och åtkomliga för varje
barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom
införande av kostnadsfri utbildning och
ekonomiskt stöd vid behov«
Formuleringen av rätten till undervisning efter
grundutbildningen är inte så kategorisk och inte så
tydlig som bestämmelserna om grundutbildning.
Den svagare formuleringen ger inte uttryck för
något tvivel om barns behov av sådan undervisning
utan erkänner snarare att det i ett antal länder för
närvarande inte ﬁnns resurser till kostnadsfri obligatorisk undervisning för alla efter grundutbildningen. Frasen »vidta lämpliga åtgärder såsom
införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov« antyder att tillgången till
utbildning kan vara behovsprövad så att rikare
familjer betalar, medan fattiga barn undervisas
utan kostnad eller kan få stipendier. Men ett sådant
förhållningssätt kan alltför lätt leda till situationer
då de olika formerna av undervisning efter grundutbildningen faktiskt inte är »tillgängliga och
åtkomliga för varje barn«.
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter antog en allmän kommentar om
rätten till utbildning där »tillgänglig och åtkomlig« deﬁnieras som följer:

Artikel 28

»Åtkomlighet – utbildningsinstitutioner och
utbildningsprogram måste vara åtkomliga för alla
utan åtskillnad inom hela konventionsstatens
jurisdiktion. Åtkomlighet har tre överlappande
dimensioner:
 Icke-diskriminering – utbildning måste vara
åtkomlig för alla, särskilt för de mest utsatta grupperna, i lagen och i verkligheten, utan åtskillnad
av någon av de förbjudna orsakerna …
 Fysisk åtkomlighet – utbildning måste ﬁnnas
inom säkert fysiskt avstånd, antingen genom närvaro på någon rimlig lämplig geograﬁsk plats
(t.ex. en skola i närområdet) eller via modern teknik (t.ex. tillgång till en lärplattform för distansutbildning)
 Ekonomisk åtkomlighet – alla måste ha råd att
skaffa sig en utbildning. Denna dimension av
åtkomlighet gäller med den skillnad i formulering
som ﬁnns i artikel 13(2) när det gäller grundutbildning, undervisning efter grundutbildningen
och högre utbildning: grundutbildning skall vara
tillgänglig ’kostnadsfritt för alla’, och konventionsstaterna skall gradvis införa undervisning
efter grundutbildningen och högre utbildning
som är kostnadsfria.«
»… Frasen ’allmänt tillgänglig’ innebär för det
första att undervisning efter grundutbildningen
inte är beroende av den studerandes synbara kapacitet eller förmåga och för det andra att sådan
utbildning anordnas genom statens försorg på ett
sådant sätt att den är tillgänglig på samma grunder för alla … Frasen ’på varje lämpligt sätt’ stärker åsikten att konventionsstaterna bör anta olika
och nya förhållningssätt till hur utbildning efter
grundutbildningen kan anordnas i olika sociala
och kulturella sammanhang«. (hri/gen/1/Rev.8,
punkt 13, s. 74.)

»Ekonomiskt stöd vid behov« kan också tolkas så
att det innebär att ge bidrag till familjer som annars
skulle vara beroende av att barnen genom sitt arbete bidrog till familjens inkomst och därför skulle få
sluta skolan.
I underpunkt (b) i artikel 28 hänvisas till »olika
former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning
som yrkesutbildning«. Det är uppenbart varför
konventionen skiljer ut yrkesutbildning. Utbildning måste vara relevant för barnets liv vid det
aktuella tillfället och inför framtiden. Yrkesutbild-

ning och arbetslivspraktik är både utbildning i sig
och ger barnet stark motivation att slutföra sin
skolgång (se »att förebygga studieavbrott«
nedan). Men kommittén har också uppmuntrat
staterna att utveckla »alternativa utbildningsprogram« vilket antyder att länderna måste ha ﬂexibla
läroplaner och undervisningsformer som motsvarar barnets behov i dess sociala miljö. Då måste
dock viss försiktighet iakttas så att val på denna
nivå inte spolierar barns möjligheter senare i livet;
syftet med yrkesutbildning är att öka, inte minska
möjligheterna.
När undervisningen som följer efter grundutbildningen skall börja och sluta är oklart. Åldrarna
varierar mellan olika länder. Men med tanke på att
den vanligaste åldern för att påbörja grundutbildning är sex år, och att kommittén har låtit förstå att
grundutbildning och undervisning efter grundutbildningen bör vara totalt åtminstone nio år, bör
den senare normalt avslutas vid 15 års ålder. Detta
stämmer överens med bestämmelserna som gäller
minimiålder för anställning. Enligt artikel 2 i ILO:s
konvention om minimiålder för tillträde till arbete (nr
138) från 1973 skall denna minimiålder »ej vara
lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet fall lägre än 15 år«. Brister när det
gäller att synkronisera åldern då skolan normalt
skall vara avslutad och minimiåldern för anställning är en vanlig orsak till oro.

Barns tidiga utveckling, förskoleundervisning
I konventionen nämns inte speciﬁkt staternas skyldighet att tillhandahålla undervisning före grundutbildningen. Men kommittén har i allt större
utsträckning uppmärksammat undervisning för
förskolebarn och uppmanar nu staterna att i sina
återkommande rapporter ange hur stor procentandel av barnen som går i förskola. I kommitténs allmänna kommentar »Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling« förklaras hur
viktigt det är att anordna förskoleundervisning:
»… Kommittén noterar med uppskattning att
några konventionsstater planerar att anordna ett
års kostnadsfri förskoleundervisning för alla
barn …«
»… Kommittén uppmanar konventionsstaterna att säkerställa att alla små barn får undervisning i ordets vidaste bemärkelse … som erkänner
föräldrarnas, den utvidgade familjens och gemenskapens nyckelroll, liksom det tillskott som utgörs
av organiserade utbildningsprogram för barns
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tidiga utveckling som staten, gemenskapen eller
samhället anordnar. Forskningen visar att utbildningsprogram av god kvalitet har stora möjligheter att inverka positivt på de små barnens övergång till grundutbildningen, deras framsteg inom
lärandet och den långsiktiga sociala anpassningen.
Många länder och regioner anordnar nu omfattande tidig undervisning från 4 års ålder, som i
några länder integreras med barnomsorg för förvärvsarbetande föräldrar. Att på traditionellt sätt
särskilja ’omvårdnad’ och ’utbildning’ är inte alltid för barnets bästa. Begreppet ’educare’ används
ibland för att ange en förändring i riktning mot
integrerade tjänster och förstärker erkännandet av
att det behövs ett förhållningssätt till barns tidiga
utveckling som bygger på samordning, helhetssyn
och samverkan mellan olika sektorer.« (crc/c/
gc/7/Rev.1, punkt 28 och 30.)

»(c) göra högre utbildning tillgänglig
för alla på grundval av förmåga genom
varje lämpligt medel«
Även om högre utbildning i stort sett genomförs
efter den ålder som konventionen deﬁnierar som
»barndom« tar konventionen helt riktigt upp tillgång till högre utbildning som en del i barns rättigheter, även om den tillhandahålls »på grundval av
förmåga«. Kommittén har inte lagt mycket tid på
att granska i vilken utsträckning länderna har
genomfört sina skyldigheter enligt artikel 28(1)(c),
men den har vid vissa tillfällen noterat diskriminering när det gäller detta, såsom att studerande
utifrån bakgrund eller övertygelse har nekats
utbildningsplatser på universitet. För att fullgöra
sina skyldigheter när det gäller högre utbildning
bör staterna åtminstone införa åtgärder som gör
det möjligt för fattiga barn att ta examen som
berättigar till kurser inom högre utbildning och att
få bidrag eller stipendier om de lyckas, allt på
grundval av lika möjligheter.
Frasen »på grundval av förmåga« bör inte
inriktas enbart på godkända examina eftersom urval utifrån inhämtade kunskaper kan leda till att
familjer med höga inkomster och möjlighet till privatundervisning felaktigt får förmåner, utan den
bör innefatta åtgärder som har mer med praktisk
och relevant förmåga att göra. Det kan noteras att
högre utbildning för ﬂickor kan ha den sekundära,
positiva effekten att tidiga äktenskap och barnafödslar kan undvikas.
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»(d) göra studierådgivning och
yrkesorientering tillgänglig och
åtkomlig för alla barn«
Skolan, gemenskapen och familjen kan vara låsta
vid snäva förväntningar om vad barnen skall göra i
framtiden eller ha dålig information om förändringar i möjligheter och krav när det gäller olika
yrken. Barn kan utveckla sina resurser endast om
det ﬁnns många olika möjligheter och om de vet
hur de skall få information om dem.

»(e) vidta åtgärder för att uppmuntra
regelbunden närvaro i skolan och
minska antalet studieavbrott«
Fenomenet att barn avbryter sina studier ﬁnns över
hela världen. Fattigdom kan i många samhällen
vara den utlösande faktorn eftersom barnet kan
behöva arbeta eller familjen inte kan klara utgiften
för utbildningen. Men även i utvecklingsländer
avbryter barn sina studier av andra skäl, t.ex. på
grund av att innehållet i kursplanen är för tråkigt,
svårt eller irrelevant; undervisningen kan vara
dålig eller ges på ett språk som inte är barnets
modersmål; disciplinen i skolan kan vara alltför
hård och inte respektera människans värdighet;
eller så kan oupptäckta inlärningssvårigheter vara
problemet. Att tvinga barn att gå om ﬂera årskurser
har visat sig vara både slöseri med resurser och ett
sannolikt skäl för att avbryta studierna.
Underpunkt (e) är därför extremt viktig eftersom
den sträcker ut statens ansvar, inte bara till att styra
tillräckliga resurser till skolan och att stifta lagar om
skolplikt för barn, utan också till att säkerställa att
det som händer i skolan är tillräckligt användbart
och attraktivt för att barnen skall stanna där.
Kommittén har visat stort intresse för hur staten
har genomfört denna skyldighet, inte minst eftersom barn som avbryter sina studier ofta kommer
från de grupper som i allmänhet diskrimineras i
utbildningen. Kommittén har uppmuntrat länder
att prioritera en lång rad olika åtgärder för att
bekämpa studieavbrott, bl.a. noggrann analys av
orsakerna till dem. En viktig faktor är lärarnas förmåga att inspirera barn till lärande. Kommittén är
ofta bekymrad över undervisningens kvalitet,
lärarnas utbildning, status och motivation, och
deras arbetsförhållanden. I Riktlinjer för återkommande rapporter (reviderade 2005) efterfrågar kommittén något som är ovanligt, nämligen att staterna »speciﬁcerar karaktären på och omfattningen
av samarbetet med lokala och nationella organisa-

Artikel 28

tioner, statliga eller frivilliga, såsom lärarorganisationer, om genomförandet av denna del av konventionen (artikel 28–29 och 31)«. (crc/c/58/Rev.1,
punkt 34.)
Åtgärder för att bekämpa studieavbrott innefattar att erkänna barns ekonomiska omständigheter,
t.ex. kan det vara nödvändigt att anpassa skolåret
till nomadbefolkningars jordbrukssäsonger eller se
till att barnen får mat i skolan.
Framför allt måste dock utbildningen vara till
uppenbar nytta för barnet, vilket kan innebära
bättre yrkesutbildning, och lärandemiljön måste
vara trygg och respektera allas rättigheter och
mänskliga värdighet. När så är nödvändigt skall
undervisningen ske på minoritets- och urbefolkningsspråk. En strategi som kommittén har uppmuntrat är att etniska minoriteter deltar i utbildningsadministrationen. Kommittén har också
uttryckt oro över sexuella trakasserier mot ﬂickor,
vilket orsakar studieavbrott för dem, liksom att staterna inte kan säkerställa utbildning för gravida
tonårsﬂickor.
Kommittén har även kommit fram till att studerandes aktiva delaktighet i skolutbildningen är en
strategi som minskar antalet studieavbrott. Som
diskuterats under artikel 12, är beaktande av barns
åsikter om deras utbildning i alla händelser enligt
konventionen en skyldighet, men det är också en
effektiv metod för att minska de studerandes missnöje.

Rätten till att disciplinen i skolan
»upprätthålls på ett sätt som är
förenligt med barnets mänskliga
värdighet och i överensstämmelse
med denna konvention«
Punkt (2) i artikel 28 saknar motsvarighet i andra
överenskommelser som gäller utbildning, även om
det naturligtvis ﬁnns bestämmelser som förhindrar
förnedrande och omänsklig behandling i allmänhet. FN:s barnrättskommitté har klargjort att alla
former av aga, hur lindrig den än är, är oacceptabla
för att upprätthålla disciplinen i skolan eller på
andra platser (se artikel 19). Detta bekräftas i den
allmänna kommentaren »Barnets rätt till skydd
mot aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning« där kommittén säger:
»… Under de 17 år som gått sedan konventionen
godkändes har den allmänna förekomsten av
barnaga i hemmet, skolan och på andra institutio-

ner blivit alltmer uppenbar, genom rapporteringsprocessen enligt konventionen och genom forskning och förebyggande arbete av bl.a. nationella
institutioner för mänskliga rättigheter och frivilligorganisationer.«
»När aga väl har synliggjorts är det tydligt att
den står i direkt konﬂikt med barns lika och ovillkorliga rätt till respekt för mänsklig värdighet och
fysisk integritet. Barns särskilda karaktär, deras
första tid av beroende och utveckling, deras unika
mänskliga potential liksom deras sårbarhet, allt
kräver snarare mer än mindre rättsligt och annat
skydd mot alla former av våld.«
»Kommittén betonar att avskaffande av våldsam och förnedrande bestraffning av barn, genom
lagreformer och andra nödvändiga åtgärder är en
omedelbar och ovillkorlig skyldighet för konventionsstaterna …« (crc/c/gc/8, punkt 19–22.)

Dessutom ﬁnns bland de överenskomna syftena
med utbildning enligt artikel 29 respekt för andra
och att utbildning skall ges »i en anda av förståelse,
fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap
mellan alla folk« (artikel 29[1] [d]). Kommitténs
första allmänna kommentar, om utbildningens syfte, föreskriver:
»… utbildningen måste tillhandahållas på ett sätt
som respekterar barnets inneboende värdighet och
gör att barnet kan uttrycka sina åsikter fritt i enlighet med artikel 12(1) och delta i skollivet. Utbildningen måste också tillhandahållas på ett sätt som
respekterar de bestämda gränserna för disciplin
som speglas i artikel 28(2) och som förespråkar
icke-våld i skolan. Kommittén har gång på gång i
de sammanfattande slutsatserna klargjort att
användning av aga inte är att respektera vare sig
barnets inneboende värdighet eller de bestämda
gränserna för skoldisciplin. Överensstämmelse
med värdena som erkänns i artikel 29(1) kräver
helt klart att skolan är barnanpassad i begreppets
vidaste bemärkelse och att den på alla sätt stämmer
överens med barnets värdighet. Barns delaktighet i
skollivet, inrättande av skolgrupper, studeranderåd, kamratutbildning och kamratrådgivning, och
att barn involveras i disciplinära förfaranden bör
främjas som en del av lärandeprocessen och som
ett sätt att få erfarenheter av att förverkliga sina
rättigheter.« (crc/gc/2001/1, punkt 8.)

I FN:s studie om våld mot barn från 2006 rapporteras att 102 stater har förbjudit aga i skolan även
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om det är långt ifrån alla som följer förbudet (Rapport från den oberoende experten för FN:s studie
om våld mot barn, generalförsamlingen, sextioförsta sessionen, augusti 2006, A/61/299 s. 28).
Kommittén rekommenderar allmänna kampanjer mot aga och betonar att förbudet mot aga inte
bara gäller statliga skolor utan även privata. Det är
inte tillräckligt att lagstifta mot aga; åtgärder bör
också vidtas för att säkerställa att aga inte heller
förekommer där den strider mot lagen.
Aga är inte den enda formen av skoldisciplin
som bryter mot artikel 28. Att t.ex. offentligt förödmjuka en studerande stämmer inte överens med
barnets mänskliga värdighet (se kommitténs fullständiga deﬁnition av aga och andra former av
grym eller förnedrande behandling, artikel 19).
Bestraffningar som hindrar barn från att ta kontakt
med föräldrar eller vänner, som nekar barn vila
eller fritid eller som hindrar deras rätt till sitt språk
eller sin kultur är också brott mot konventionens
rättigheter och artikel 28(2).
Den slutgiltiga påföljden som skolan använder
mot besvärliga elever är att avstänga dem från
undervisningen. Procedurerna för att göra så måste
följa principerna om naturrätt, och särskilt viktigt
är att det inte sker på ett sätt som är diskriminerande eller innebär att barnet nekas undervisning som
en följd av disciplinär avstängning.
Regler om skoldisciplin bör också innefatta
barnanpassade klagomålsförfaranden och disciplinära åtgärder mot skolpersonal som bryter mot
reglerna.
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Mobbning
En del av effektiv skoldisciplin är att säkerställa att
elever och lärare inte använder våld. Mobbning elever emellan har alltid förekommit i skolan men
synliggörs allt mer och betraktas som oacceptabel.
Staterna medger numera att de har en skyldighet
att skydda barn mot våld från såväl kamrater som
vuxna. Kommittén uttrycker ofta oro över mobbning.
Det ﬁnns naturligtvis inga enkla svar på hur våld
i skolan och på institutioner skall bekämpas eftersom enkla bestraffningar sannolikt gör situationen
värre. De kan också innebära att barn som kan vara
både offer för våld och förövare straffas. Kommittén rekommenderar att staterna genomför väl
genomtänkta och ständigt uppdaterade åtgärder
som tar hänsyn till barns egna åsikter.

Att främja internationellt samarbete
i utbildningsfrågor, med särskild hänsyn
till utvecklingsländernas behov
Utbildning har visat sig vara en nyckel till utveckling, både för enskilda barn och för hela länder.
Framsteg när det gäller utbildning är till fördel för
alla, och visar på de positiva samband som ﬁnns
mellan utbildning och barns möjligheter i livet,
nationalekonomisk prestation, jordbruksproduktion och födelsetal. Både UNICEF och UNESCO
har investerat omfattande expertis, resurser och
energi i utbildning. Dessutom bör länder lära av
varandra hur de bäst utbildar barn.

Artikel 28

Artikel 28 i Sverige
Lagar och läroplaner
De viktigaste svenska lagar som reglerar verksamheten i skola, förskola och skolbarnomsorg är skollagen (1985:1100) och lagen (2006:67) om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Dessutom skall verksamheten följa någon av de tre läroplaner som ﬁnns (Lpfö
98 för förskolan, Lpo 94 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och
Lpf 94 för de frivilliga skolformerna). Läroplanerna är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma syn på kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund,
uppdrag, mål och riktlinjer för arbetet.
Enligt skollagen skall alla barn och ungdomar ha
tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av
kön, geograﬁsk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden. Barn som är bosatta i Sverige har
skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det
kalenderår då barnet fyller 7 år och upphör som
huvudregel vid utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller 16 år, eller, om barnet fullgör
skolplikten i specialskolan, 17 år.
Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan bildar det
offentliga skolväsendet. Dessutom ﬁnns särskilda
utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl
inte kan delta i skolarbetet inom det offentliga
skolväsendet. Vid sidan av kommunala skolor ﬁnns
fristående skolor som är öppna för alla, se vidare
artikel 29. Fristående skolor måste vara godkända
av Skolverket.
I februari 1999 beslutades att en parlamentarisk
kommitté – Skollagskommittén – skulle se över
hela skollagstiftningen (se kommittédirektiv 1999:
15 och tilläggsdirektiv 2002:9). Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande, Skollag för kvalitet och
likvärdighet (sou 2002:121) till regeringen i
december 2002. Arbetet med att ta fram en ny skollag beräknas pågå inom Regeringskansliet fram till
våren 2008.

Barns och elevers inﬂytande
Barns rätt att komma till tals i frågor som berör
dem är en av barnkonventionens grundläggande
principer, se artikel 12.
I skollagen ﬁnns en övergripande bestämmelse
om att elever skall ha inﬂytande över hur deras
utbildning utformas. För grundskolan gäller att

omfattningen och utformningen av elervnas inﬂytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.
Även de tre läroplanerna innehåller bestämmelser om barns och elevers inﬂytande. Förskolan skall,
enligt Lpfö 98, sträva efter att varje barn utvecklar
sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed får möjlighet att påverka sin situation. I
Lpo94 anges att elevernas kunskapsmässiga och
sociala utveckling förutsätter att de får ett reellt
inﬂytande på utbildningens utformning, och enligt
Lpf 94 skall elevernas inﬂytande på såväl innehåll
som former vara viktiga principer i utbildningen.
Läroplanerna betonar dessutom elevernas eget
ansvar för sina handlingar, studier och arbetsmiljö.
I förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan regleras att barn och elever utifrån sin
ålder och mognad skall medverka vid arbetet med
likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever (se nedan).
Även i arbetsmiljölagen (1977:1160) ges elever
rätt till inﬂytande över skolans arbetsmiljö.
Skolverket har givit ut ett antal publikationer
som rör elevinﬂytande, bl.a. broschyrerna Är skolan
som du vill ha den? (som riktar sig till grundskolan)
och Du kan påverka mer än du tror (som riktar sig till
bl.a. gymnasieskolan). Se vidare www.skolverket.se
och Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Lag om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006 och har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter i
utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen samt motverka diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Dessutom avser lagen att motverka annan
kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder, bl.a. mobbning. Även enstaka fall av kränkningar, liksom
kränkande behandling från skolpersonal omfattas
av lagen, alltså inte enbart mobbning, som brukar
deﬁnieras som upprepade kränkningar från andra
barn eller elever. Se vidare regeringens proposition
2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar – om förbud
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mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever.
Lagen tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen. Om någon i verksamheten åsidosätter lagens bestämmelser kan huvudmannen (t.ex. en kommun) åläggas att betala skadestånd. Skolverket, Jämställdhetsombudsmannen
(JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering
på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappombudsmannen (HO) skall inom sina respektive ansvarsområden se till att lagen följs. Dessutom har det, inom ramen för Skolverket, inrättats
en ny ombudsman – Barn- och elevombudet
(BEO). BEO har följande uppgifter:
 Tillvarata barns och elevers enskilda rätt enligt
lagen om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.
 Informera om barn- och elevskyddslagen, men
också ge råd om hur den skall användas.
 Hjälpa barn och elever till rätta så att de kommer
till rätt ombudsman i de fall BEO inte själv skall
ha hand om ärendet.
 Följa utvecklingen inom området.
 Upprätta kontakter och samarbeta med de andra
ombudsmännen, kommuner, elevorganisationer med mera som berör området.
 Företräda barn och elever i domstol i en skadeståndstvist.
Det hittills högsta skadestånd som BEO har begärt
i ett enskilt fall är 150 000 kronor. För mer information, se www.skolverket.se.
Vad gäller diskriminering mer generellt, se artikel 2.

Mobbning
I de andra sammanfattande slutsatserna uppmanade
FN:s barnrättskommitté den svenska regeringen
att vidta åtgärder för att förebygga arbetet mot
mobbning i skolorna, att samla information om
mobbning och att göra barnen delaktiga i att hantera frågan. I de tredje sammanfattande slutsatserna
rekommenderade kommittén att de fortsatta åtgärderna mot mobbning skulle fokusera särskilt på
barn med funktionshinder och på barn med
utländsk bakgrund och på att beﬁntliga bestämmelser (såsom införda bestämmelser med syftet att
bekämpa mobbning i skollagen och i läroplanerna)
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skulle genomföras fullt ut i alla skolor och andra
institutioner i samverkan med barnen.
Mobbning är ett stort och svårt problem för
många barn i den svenska skolan. I Barnombudsmannens rapport Många syns inte men ﬁnns ändå
(2002) påtalades att barn med funktionshinder är
mer utsatta för utanförskap och mobbning i skolan
än andra barn. Också elever som invandrat till Sverige efter skolstarten upplever en otrygg situation i
högre utsträckning än barn med svensk bakgrund.
Det ﬁnns tydliga föreskrifter mot mobbning och
annan kränkande behandling i såväl skollagen som
läroplanerna, men framför allt i lagen om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1
april 2006. Denna lag skall ses som en speciallag
utifrån den allmänna bestämmelsen i skollagen
som bl.a. anger att skolans verksamhet skall utformas efter grundläggande demokratiska värderingar
och att alla som verkar i skolan är skyldiga att aktivt
motverka alla former av kränkande behandling
som mobbning eller rasistiska beteenden. Se vidare
ovan nämnda proposition 2005/06:38. Bestämmelserna i arbetsmiljölagen är också relevanta i
detta sammanhang.

Gömda barns rätt till utbildning och skillnader
i studieresultat mellan olika regioner
I de tredje sammanfattande slutsatserna uttryckte FN:s
barnrättskommitté oro över att barn utan uppehållstillstånd, i synnerhet så kallade »gömda barn«
inte hade tillgång till utbildning och över att studieresultaten skiljde sig mycket åt mellan olika regioner, och rekommenderade åtgärder för att komma
till rätta såväl med dessa problem som med att se till
att yrkesutbildningar ﬁnns tillgängliga och att stöd
erbjuds vid övergång från skola till arbete.
Vad gäller frågan om gömda barns rätt till
utbildning har regeringen i mars 2006 beslutat att
ge en särskild utredare uppdraget att utreda förutsättningarna för att reglera en rätt till utbildning,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för gömda barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.
Utredarens uppdrag har inte omfattat barn som
saknar uppehållstillstånd för att de aldrig sökt
sådant, men som trots detta vistas i Sverige. Uppdraget redovisades i maj 2007 (SOU 2007:34, Skolgång för barn som avvisas eller utvisas). Se närmare
artikel 2 och 22.

Artikel 28

Exempel på tillämpning av artikel 28
Arbete mot mobbning vid Svalstaskolan i Nyköping
Svalstaskolan i Nyköping har ungefär 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan arbetar, bl.a.
med stöd av organisationen Friends, aktivt och medvetet för att förebygga mobbning. Framför allt
har man utvecklat systemet med kompisstödjare. I årskurs 3–6 ﬁnns två eller tre kompisstödjare i varje klass. Kompisstödjarna väljs av sina klasskamrater och uppmuntras att ha kvar sitt uppdrag i mer
än ett år eftersom erfarenheten visat att det tar minst en termin för barnen att växa in i och förstå sin
roll som kompisstödjare. En fritidspedagog på skolan träffar kompisstödjarna en gång varannan
vecka. Vid dessa möten får alla berätta om hur klimatet är i respektive klass och hur det fungerar på
rasterna. Fritidspedagogen som ansvarar för gruppen sitter också med i mobbningsteamet och har
därför bra möjligheter att bedöma vilka frågor som skall tas upp av mobbningsteamet och vilka som
skall föras fram till klasslärarna. I gruppen kan man också bestämma att man gemensamt skall »hålla ögonen« lite extra på ett visst barn om man observerat att han eller hon verkar vara mycket för sig
själv. Att det som diskuteras på mötena inte förs vidare till andra utanför gruppen är en självklarhet.
Att vara kompisstödjare är populärt på Svalstaskolan, något som förmodligen beror på att barnen
känner att deras uppdrag är viktigt och att det ger resultat.
Skolan arbetar också med ämnet livskunskap. Teman som tas upp är jaget, känslor, gruppen,
kränkningar och mobbning, etik, moral och värderingar. Alla årskurser på skolan arbetar med ämnet,
men på olika sätt utifrån barnens ålder. Exempel på arbetssätt är diskussioner i smågrupper, rita och
måla känslor och rollspel. Barnen uppskattar lektionerna i livskunskap trots att de ämnen som tas upp
ibland kan vara mycket känsliga.
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Checklista för artikel 28
n Har alla barn inom Sveriges jurisdiktion rätt till utbildning?
n Har elever tillräckligt inﬂytande när det gäller skolarbetet och skolmiljön?
n Sker uppföljning och utvärdering av arbetet mot mobbning?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 28 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 13
artikel 14
artikel 15
artikel 16
artikel 17
artikel 19
artikel 23
artikel 24
artikel 29
artikel 30
artikel 31
artikel 32
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yttrandefrihet
tanke-, samvets- och religionsfrihet
föreningsfrihet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
tillgång till information och massmediernas roll
barn som utsatts för våld
rättigheter för barn med funktionshinder
hälsa, även undervisning om hälsovård
utbildningens syfte
rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
rätt till lek och fritid samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet
skydd mot barnarbete

Artikel 29

Utbildningens syfte
TEXTEN I ARTIKEL 29

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta
till att
a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och
fysisk och psykisk förmåga;
b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas
stadga;
c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella
identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för
ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig
från barnets egen;
d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av
förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan
alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som
tillhör urbefolkningar;
e) utveckla respekt för naturmiljön.
2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför
inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att de i punkt 1 i
denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på
att undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med
vad som från statens sida angivits som minimistandard.
Sammanfattning
I artikel 29(1) speglas ett samförstånd mellan världens länder om det grundläggande syftet med
utbildning, och den är ämnet för kommitténs första
allmänna kommentar. I artikeln diskuteras inte
verktygen för inlärning såsom läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga, faktisk kunskap, problemlösning etc., utan den tar upp inlärningens grundläggande syfte:
»… att ge barnet livskunskap, stärka barnets förmåga att åtnjuta alla mänskliga rättigheter och

främja en kultur som genomsyras av värderingar
som grundas på mänskliga rättigheter. Målet är
att förbereda barnet för vuxenlivet genom att
utveckla dess färdigheter, förmåga till lärande och
andra kompetenser samt barnets mänskliga värdighet, självkänsla och självförtroende.« (crc/
gc/2001/1, punkt 2.)

I artikel 29(2) skyddas uttryckligen den enskildes
och organisationers rätt att anordna egen utbildning, så länge den uppfyller utbildningens syfte
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enligt artikeln och eventuella nationella minimistandarder.

Internationell överenskommelse
om utbildningens syfte
I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter handlar artikel 13 om utbildningens roll, och den utgår ifrån artikel 26 i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Artikel
13 lyder:
»[Konventionsstaterna] är överens om att utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och
att stärka respekten för mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter. Konventionsstaterna är
vidare överens om att var och en genom utbildning skall kunna delta effektivt i ett fritt samhälle
och främja förståelse, tolerans och vänskap mellan
alla nationer och alla rasgrupper, etniska grupper
och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för att bevara freden.« (Artikel
13[1].)

Barnkonventionen använder och utvecklar denna
bestämmelse. I tidiga utkast formulerades utbildningens syfte som »syftet med utbildning och fostran«, men begreppet förkastades eftersom det var
alltför brett och dåligt deﬁnierat. Flera länder var
oroliga över att det inte fanns någon uttrycklig hänvisning till föräldrarnas rätt att välja skola för sina
barn och till att säkerställa att barnens utbildning
stämmer överens med föräldrarnas religiösa och
moraliska övertygelse. Dessa bestämmelser ﬁnns i
artikel 13(3) i Konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter samt i artikel 18(4) i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Men
även om föräldrarnas rättigheter erkänns på andra
ställen i barnkonventionen (artikel 5, 18 och 30), så
gäller de inom ramarna för barnets egna rättigheter
och friheter.
Den styrande frasen i artikel 29(1) om utbildningens syfte börjar på ett unikt sätt: »Konventionsstaterna är överens om att …« Formuleringen betonar att det råder internationellt samförstånd när det gäller utbildningens syfte, ett samförstånd som överbryggar de skarpa och ovillkorliga
gränser mellan olika religioner, nationer och kulturer som ﬁnns i många delar av världen.
Det har gjorts mycket få reservationer mot arti-
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kel 29, men ett antal reservationer mot artikel 14
gäller föräldrarnas makt att avgöra vilken religionsundervisning deras barn skall få eller det faktum att
en statsreligion styr utbildningens läroplaner.

»utveckla barnets fulla möjligheter
i fråga om personlighet, anlag och
fysisk och psykisk förmåga«
I vilken utsträckning ett utbildningssystem utvecklar alla barns möjligheter beror delvis på hur tillgänglig och åtkomlig utbildningen är för alla barn
på grundval av lika möjligheter, vilket diskuteras
under artikel 28, och i vilken utsträckning den
inspirerar och motiverar det enskilda barnet (se
också artikel 28, under studieavbrott). Avgörande
är även att barn med funktionshinder och inlärningssvårigheter får tillgång till lämplig utbildning, vilket diskuteras under artikel 23.
För att genomföra artikel 29(1) uppmanar kommittén konventionsstaterna att utveckla en »övergripande nationell handlingsplan« av följande
skäl:
»För att effektivt främja artikel 29(1) krävs dels
en grundlig omarbetning av läroplanerna så att de
innefattar utbildningens olika syften, dels en systematisk revidering såväl av läroböcker, andra
läromedel och teknik, som av riktlinjerna för skolan. Sådana förhållningssätt som innebär att man
endast försöker lägga in artikelns syften och värderingar i redan beﬁntliga system utan att uppmana
till mer djupgående förändringar är uppenbarligen
otillräckliga. De relevanta värderingarna kan inte
effektivt integreras, och därmed anses stämma
överens med, en bredare läroplan, om inte de som
förväntas vidarebefordra, främja, undervisa i och
så långt möjligt exempliﬁera värderingarna själva
är övertygade om hur viktiga de är. Utbildningsoch fortbildningsprogram som främjar principerna i artikel 29(1) är därför väsentliga för lärare,
skolans administratörer och andra som är involverade i barns utbildning.« (crc/gc/2001/1, punkt
23 och 18.)

I artikel 29(1)(a) utvecklas utbildningens roll så att
den omfattar inte bara utvecklingen av barns intellektuella förmåga, vilket traditionellt sett uppfattas
som skolans ansvar. Utbildningen skall också innefatta barns »anlag«, bl.a. anlag för skapande konst
och scenkonst, hantverk, sport och yrkesskicklighet; deras »fysiska … förmåga«, vilken sträcker

Artikel 29

sig från grundläggande motorisk koordinationsförmåga till fysisk aktivitet som simning, gymnastik,
cykling och bollsporter; samt utveckling av deras
»personlighet« (kanske den största utmaningen
för skolan och pedagogerna).
Kommittén uppmuntrar »en utbildning som
sätter barnet i centrum«, vilket innebär att varje
enskilt barns unika karaktär och behov erkänns.
Staterna uppmanas att införa nyskapande och
interaktiva metoder för lärande som är anpassade
efter barn med olika krav, vilket lägger tonvikten på
analys, kritiskt tänkande och problemlösning snarare än utantillkunskap. Den allmänna kommentaren säger också följande:
»Det bör betonas att undervisning som inriktas
främst mot att samla kunskap, som framkallar
konkurrens och leder till att barn får en orimlig
arbetsbörda allvarligt kan hämma en harmonisk
utveckling av barnets fulla möjligheter i fråga om
förmåga och anlag.« (crc/gc/2001/1, punkt 12.)

»utveckla respekt för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande
friheterna samt för de principer som
uppställts i Förenta nationernas stadga«
Utbildningens andra syfte enligt underpunkt (b)
innefattar förutom de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna »de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga«. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
(UNESCO) antog 1995 en deklaration och ett integrerat ramverk om utbildning för fred, mänskliga
rättigheter och demokrati.
Kommittén riktade från början sin uppmärksamhet mot att ta reda på om läroplanerna omfattade
undervisning om barnkonventionen eftersom artikel 42 i konventionen kräver att staterna skall »göra
konventionens bestämmelser och principer allmänt
kända bland såväl vuxna som barn«. Att föra in konventionen i läroplanen innebär att kunskap om dess
rättigheter är en fortgående process för generationer
av barn efter varandra, inte endast en engångsinformation. Nyligen har kommittén poängterat att det
behövs en bredare »utbildning i mänskliga rättigheter« som den ser som ett verktyg för social förändring, t.ex. för att bekämpa diskriminering.
Läroplanen är inte det enda sättet att förmedla
värderingar i skolan. Syftet är inte bara att lära barn
»mänskliga rättigheter« i form av innehållet i
överenskommelser om mänskliga rättigheter; syf-

tet är att »utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna«. Det ﬁnns en dold läroplan i de budskap
som överförs genom det sätt som lärare och elever
uppträder på gentemot varandra. Barn kan inte lära
sig respekt för rättigheter om inte de som ingår i
skolans gemenskap utövar det som undervisningen
handlar om. Som kommittén uttrycker det:
»Barn förlorar inte sina mänskliga rättigheter när
de går in genom skolporten.« (crc/gc/2001/1,
punkt 8.)

De administrativa systemen, uppförandekoden och
undervisningsmetoderna i skolan bör därför också
spegla konventionens principer. Barns attityder
och beteende i skolan bör värderas lika noggrant
utanför som inne i klassrummet.

»utveckla respekt för barnets föräldrar …«
Denna rättighet har inte kommenterats mycket.
Ibland förekommer anklagelser om att konventionen inte stödjer föräldrarnas rättigheter tillräckligt
och att den uppmuntrar barn till att inte visa sina
föräldrar respekt. Därför kan det vara bra att rikta
uppmärksamheten mot denna rättighet för dem
som är misstänksamma mot konventionen.
Barn bör naturligtvis lära sig att respektera alla,
även andra barn. Genom historien har alla kulturer
slagit fast att barn visar bristande respekt mot sina
föräldrar, vilket kan vara anledningen till att föräldrarna får särskild uppmärksamhet här. Det är
också sant att lärare ibland kan inta en avvisande
eller föraktfull attityd mot föräldrar, särskilt om
dessa är lågutbildade eller kommer från en minoritetskultur. Barns identitet är ofrånkomligen nära
knuten till föräldrarnas, och en utbildning som inte
respekterar elevernas föräldrar kommer sannolikt
att skada barnens självkänsla. Kommittén har uppmuntrat staterna att involvera föräldrarna i skolgemenskapen.

»utveckla respekt för … barnets
egen kulturella identitet, eget språk
och egna värden, för vistelselandets
och för ursprungslandets nationella
värden och för kulturer som skiljer
sig från barnets egen«
Många utbildningssystem verkar aktivt för patriotism hos skolbarn, ibland på bekostnad av respekt
för olika kulturer, särskilt minoritets- och urbe-
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folkningskulturer inom landet. Ibland uttrycks i
vissa länder oro för att undervisning om nationella
värden har slopats eftersom de betraktas som gammaldags. Det viktiga med formuleringen av denna
underpunkt är att den ger värdesystemen i den
egna staten och i andra stater eller kulturer samma
tyngd, med särskild inriktning på skolbarn som är
invandrare eller tillhör en minoritetskultur. Kommittén påpekar att även om det ﬁnns en risk för
konﬂikt mellan olika värden:
»… är faktiskt denna bestämmelse viktig delvis
just därför att den erkänner behovet av ett balanserat förhållningssätt till utbildning som lyckas
förena olika värden genom dialog och respekt för
skillnader. Dessutom kan barn spela en unik roll
när det gäller att överbrygga många av de skillnader som under historiens lopp har skilt folkgrupper åt.« (crc/gc/2001/1, punkt 4.)

Det bör noteras att ordet »respekt« innebär mer
än bara tolerans och förståelse. Det betyder att
människors lika värde oavsett kultur erkänns, utan
att man intar en nedlåtande attityd.
I artikeln anges sedan några av de principer som
ligger bakom undervisningen om värderingar: »en
anda av förståelse, fred, tolerans … och vänskap
mellan alla folk, etniska, nationella, och religiösa
grupper och personer som tillhör urbefolkningar«.
I artikel 30 skyddas också rätten för minoriteter och
urbefolkningar att »ha sitt eget kulturliv, att
bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att
använda sitt eget språk«.

»förbereda barnet för ett
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle …«
Detta är ett väsentligt syfte med utbildning genom
att det betonar vikten av undervisning om de
mindre »akademiska« ämnena som hälso- och
sexualundervisning, politik, beslutsfattande, konﬂiktlösning, budget, medborgarskap och sociala
relationer. Framför allt måste de studerande känna
att deras utbildning inte är skild från det verkliga
livet, något som helt säkert skulle orsaka missnöje,
misslyckande och ett stort antal studieavbrott (se
artikel 28).
I artikel 33 krävs att staterna vidtar åtgärder i
utbildningssyfte för att skydda barn från olagligt
bruk av narkotiska preparat (och konsumtion av
alkohol under den lagliga åldersgränsen), och
enligt artikel 24 skall de säkerställa »att alla grup-
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per i samhället, särskilt föräldrar och barn, får
information om och har tillgång till undervisning
om barnhälsovård« och »utveckla … undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor«.
I den allmänna kommentaren nr 4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, uppmanas staterna att
»ta initiativ till och stödja åtgärder, förhållningssätt och aktiviteter som främjar ett hälsosamt beteende genom att föra in relevanta ämnen i skolans
läroplaner« (punkt 17). Kommittén framhåller:
»… Det är konventionsstaternas skyldighet att
säkerställa att alla ungdomar, både inom och utanför skolan, får tillgång till och inte nekas riktig och
tillräcklig information om hur de skall skydda sin
hälsa och utveckling och leva på ett hälsosamt sätt.
Detta bör innefatta information om bruk och
missbruk av tobak, alkohol och andra substanser,
ett säkert och respektfullt socialt och sexuellt beteende, diet och fysisk aktivitet.«
»För att kunna agera på ett riktigt sätt utifrån
informationen bör ungdomar utveckla de kunskaper som behövs, bl.a. egenvård som att planera
och laga näringsriktiga måltider och att sköta sin
personliga hygien, samt förmågan att hantera
sociala situationer som att kommunicera, fatta
beslut och hantera stress och konﬂikter. Konventionsstaterna bör stimulera och stödja möjligheter
att bygga upp sådana kompetenser genom bl.a.
formella och informella teoretiska och praktiska
utbildningsplaner, ungdomsorganisationer och
massmedier.«
»… Konventionsstaterna bör se till att ungdomar får information om sexualliv och fortplantning, bl.a. om familjeplanering och preventivmedel, farorna med tidiga graviditeter, förebyggande
av hiv/aids och förebyggande och behandling av
sexuellt överförbara sjukdomar (std) … Konventionsstaterna uppmuntras att säkerställa att ungdomar aktivt involveras i utformningen och spridningen av information via olika kanaler utöver
skolan, bl.a. ungdomsorganisationer, religiösa
grupper, grupper inom den lokala gemenskapen
och andra samt massmedierna.«
(crc/gc/2003/4, punkt 26–28.)

I kommitténs allmänna kommentar nr 3, »Hiv/
aids och barnets rättigheter«, betonas också vikten
av hälsoinformation:
»… Kommittén vill betona att effektivt förebyggande av hiv/aids kräver att konventionsstaterna
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undviker att censurera, undanhålla eller medvetet
ge vilseledande information om hälsa, bl.a. information om sexuallivet. I överensstämmelse med
skyldigheten att säkerställa barnets rätt till liv,
överlevnad och utveckling (artikel 6) skall konventionsstaterna också säkerställa att barn kan
skaffa sig kunskap om och förmåga att skydda sig
själva och andra när de börjar utöva sin sexualitet.« (crc/gc/2003/3, punkt 16.)

Som diskuterats under artikel 12 förutsätter »ett
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle …« undervisning om socialt ansvar och aktivt deltagande i de
demokratiska processerna. Det är inte lätt att
undervisa om sådant om det inte utövas på samma
gång.

»… i en anda av förståelse, … ,
tolerans, … och vänskap mellan
alla folk, etniska, nationella och
religiösa grupper och personer
som tillhör urbefolkningar«
Så här säger kommittén:
»Rasism och därmed relaterade fenomen frodas
där det råder okunskap; ogrundad rädsla för rasskillnader, etniska, religiösa, kulturella, språkliga
och andra skillnader; fördomar eller undervisning
om eller spridning av skeva värderingar. Ett pålitligt och varaktigt motgift mot alla dessa brister är
utbildning som främjar förståelse för och uppskattning av de värderingar som speglas i artikel
29(1), bl.a. respekt för skillnader, och utmanar alla
aspekter av diskriminering och fördomar. Utbildning bör därför ges högsta prioritet i alla kampanjer mot missförhållanden på grund av rasism och
därmed relaterade fenomen … Rasistiskt beteende är inte något som bara ’andra’ ägnar sig åt. Det
är därför viktigt att inrikta sig på barnets egen
gemenskap i samband med undervisning om
mänskliga rättigheter och barnets rättigheter samt
principen om icke-diskriminering. Sådan undervisning kan på ett effektivt sätt medverka till förebyggande och avskaffande av rasism, etnisk diskriminering, främlingsﬁentlighet och därmed relaterad intolerans.« (crc/gc/2001/1, punkt 10.)

Kommittén har mött länder som är märkta av konﬂikter och spänningar mellan olika raser, och sett
hur främlingsﬁentligheten och rasistiska förhållningssätt har ökat i några industrialiserade länder.

Den har därför uppmanat konventionsstaterna att
vidta åtgärder enligt denna bestämmelse.
Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsﬁentlighet och intolerans (Durban,
Sydafrika, september 2001) understryker vikten av
utbildning i mänskliga rättigheter och uppmanar
staterna »att införa och, när så är tillämpligt, stärka de delar i kursplanerna om mänskliga rättigheter i skolans läroplaner som gäller att arbeta mot
diskriminering och rasism. De bör utveckla och förbättra relevanta läromedel, bl.a. läroböcker i historia och andra ämnen och säkerställa att alla lärare
har effektiv utbildning i och är motiverade att forma förhållningssätt och beteendemönster som
grundas på principerna om icke-diskriminering,
ömsesidig respekt och tolerans.« (Handlingsplan,
a/conf.189/12, punkt 129–130.)
I slutdokumentet från den internationella rådgivande konferensen om skolutbildning i relation till
religionsfrihet, tolerans och icke-diskriminering (i
Madrid, Spanien, i november 2001) bekräftades
behovet av utbildningssystem som samtidigt respekterar religiös övertygelse (även ateism och rätten att
inte bekänna sig till någon religion) och uppmuntrar
tolerans och respekt för andra trosinriktningar.
I den allmänna kommentaren nr 29 från Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, om
diskriminering på grund av härkomst, rekommenderas att staterna »granskar språket i läroböcker
som förmedlar stereotypa eller förnedrande bilder,
hänvisningar, namn eller åsikter som rör grupper
av en viss härkomst och ersätta det med bilder, hänvisningar, namn och åsikter som förmedlar budskapet om alla människors inneboende värdighet
och lika mänskliga rättigheter«, råd som uppenbarligen gäller alla grupper som drabbas av diskriminering och stereotyp framställning. (hri/gen/
1/Rev.8, punkt 8, s. 272.)
Tolerans och vänskap bör visas mot alla människor, även mot dem som har samma kulturella bakgrund men på något sätt är annorlunda, t.ex. de
som är homosexuella eller de vars utseende inte
stämmer överens med den lokala stereotypen för
skönhet eller de som har något funktionshinder.
Den nya Konventionen om rättigheter för människor
med funktionsnedsättning efterlyser åtgärder: »…
för att fostra till mottaglighet för rättigheter för
människor med funktionsnedsättning … för att
främja positiva uppfattningar och större social
medvetenhet om människor med funktionsnedsättning« och »utveckla respekt för rättigheterna
för människor med funktionsnedsättning på alla
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nivåer i utbildningssystemet, även hos alla barn
från tidig ålder …« (Artikel 8.)

»… i en anda av …
jämlikhet mellan könen«
Som diskuterats under artikel 28, ﬁnns det över
hela världen en oro för diskriminering mot ﬂickor
när det gäller tillgång till utbildning och stort antal
studieavbrott (se även artikel 2). Orsakerna till detta fenomen har oftast att göra med de krav som
ställs på ﬂickor socialt och från familjens sida, men
skollivet och läroplanerna kan också utgöra hinder.
När väl barnen har börjat skolan är det viktigt att
läroplanen är lika relevant för ﬂickor som för pojkar; att ﬂickor uppmuntras i traditionellt »manliga« ämnen som matematik, naturvetenskap, teknik och datorkunskap; att skolan inte agerar på ett
sexistiskt eller diskriminerande sätt och att ﬂickors
särskilda behov tillgodoses.
I den allmänna kommentaren »Utbildningens
syfte« drar kommittén följande slutsats:
»… könsdiskriminering kan förstärkas genom
t.ex. en läroplan som inte stämmer överens med
principerna om jämställdhet mellan könen, arrangemang som begränsar den nytta ﬂickor kan ha av
de utbildningsmöjligheter som erbjuds, och
genom otrygga eller otrevliga miljöer som avskräcker ﬂickor från att vara delaktiga.«
(crc/gc/2001/1, punkt 10.)

I handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor i Peking 1995 noteras också:
»Könsdiskriminerande utbildningsprocesser, däribland läroplaner, utbildningsmateriel och praxis
samt lärarnas förhållningssätt och interaktion i
klassrummet förstärker redan existerande ojämlikhet mellan könen.« (Punkt 261.)

Kommittén rekommenderar att staterna vidtar
kraftfulla åtgärder för att bryta ner stereotypa förhållningssätt till ﬂickornas roll och ansvar när det
gäller utbildning.

»i en anda av … fred«
Det är uppenbart att utbildning som anordnas i en
anda av fred stödjer principen om icke-våldsmetoder för att upprätthålla disciplinen i skolan, vilket
diskuterats under artikel 19 och 28. Utbildning spe-
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lar också en roll för syftet med artikel 38 och 39, om
väpnad konﬂikt och rehabilitering av drabbade
barn. Kommittén rekommenderar stater som nyligen varit inblandade i konﬂikter att anordna konﬂiktlösning och utbildningsprogram om fred och
påpekar detta i den allmänna kommentaren
»Utbildningens syfte«:
»De värderingar som uttrycks i artikel 29(1) är
relevanta för barn som bor i områden där det
råder fred, men de är ännu viktigare för dem som
lever i konﬂikt- eller nödsituationer. Som noteras
i åtgärdsprogrammet från Dakar är det viktigt för
de utbildningssystem som påverkas av konﬂikt,
naturkatastrofer och instabilitet att utbildningsplanerna hanteras på ett sätt som främjar ömsesidig förståelse, fred och tolerans, och som bidrar
till att förebygga våld och konﬂikt.«
(crc/gc/2001/1, punkt 16.)

Staterna börjar just inse att de är skyldiga att identiﬁera och förebygga mobbning i skolan. Ofta bottnar mobbning i intoleranta förhållningssätt till
»skillnader«, t.ex. mot barn med funktionshinder,
homosexuella barn eller barn från andra kulturer
eller religioner.

»utveckla respekt för naturmiljön«
Denna bestämmelse är unik för barnkonventionen
och speglar den växande oron för miljön. Riodeklarationen om miljö och utveckling (Agenda 21)
betonar att alla människor, även barn, bör vara
medvetna om behovet av en hållbar utveckling och
av att vårda naturmiljön. Princip 10 föreskriver:
»Miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på lämplig nivå«, och princip 21:
»Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras för att skapa ett globalt
kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling
och att säkra en bättre framtid för alla.«
Rekommendationerna i Agenda 21 speglar syftena i artikel 29:
»Berörda myndigheter bör se till att varje skola
får hjälp med att utforma planer för miljöverksamhet med de studerandes och personalens medverkan. Skolor bör engagera eleverna i lokala och
regionala studier om en god miljö, inklusive säkert
dricksvatten, god hygien och tjänliga livsmedel
och ostörda ekosystem samt i lämpliga aktiviteter
kombinera dessa studier med studier av national-
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parker, viltreservat, ekologiska skyddsområden
m.m.« (Agenda 21, kapitel 36, punkt 36.5 e.)

Kommittén betonar att miljöutbildning inte får
vara enbart teoretisk:
»Utbildningen skall koppla frågor om miljö och
hållbar utveckling till socio-ekonomiska, sociokulturella och demograﬁska frågor. På samma sätt
bör barn lära sig respekt för naturmiljön i hemmet, och ta aktiv del i lokala, regionala eller globala miljöprojekt.« (crc/gc/2001/1, punkt 13.)

Friheten att utanför det statliga
systemet inrätta skolor i överensstämmelse med utbildningens syfte
enligt konventionen och de minimistandarder som staten har angett
I denna rättighet upprepas, nästan ord för ord,
artikel 13(4) i Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Trots kommitténs oro för den diskriminerande inverkan som
privat utbildning kan ha på statlig utbildning och
på fattiga familjer (se artikel 28), är rätten att hoppa av statlig utbildning viktig, inte enbart för att

FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 1, 2001, sammanfattning
Utbildningens syfte
Artikel 29, punkt 1, som beskriver de syften med utbildning som konventionsstaterna kommit överens om, lägger inte bara till en kvalitetsdimension till rätten till utbildning som erkänns i artikel 28.
Den anger också att utbildningen skall sätta barnet i centrum, anpassas efter barnet och ge det de förutsättningar som krävs för att leva ett ansvarsfullt liv. Målet är att utveckla barnets färdigheter, lärandeförmåga och andra kompetenser, mänsklig värdighet, självkänsla och självförtroende. Barns
utbildning bör inriktas på många olika värderingar. Vid första anblicken kan dessa verka stå i konﬂikt med varandra. Utbildning som främjar förståelse, tolerans och vänskap mellan alla folk kan t.ex.
kanske inte stämma överens med utbildning som är avsedd att utveckla respekt för barnets egen kulturella identitet och för det egna landets nationella värden. Men en del av det viktiga budskapet i denna artikel är just att den erkänner behovet av ett balanserat förhållningssätt som syftar till att förena
olika värden genom dialog och respekt för skillnader. Barn kan spela en unik roll när det gäller att
överbrygga många av de skillnader som historiskt har skilt folkgrupper åt.
I artikel 29 framhålls följande:
1. Konventionens bestämmelser är beroende av varandra, så artikel 29 kan inte läsas och förstås
isolerat från de övriga. Utöver de grundläggande principerna innefattar andra relevanta aspekter av
konventionen föräldrarnas ansvar (artikel 5 och 18), yttrande- och tankefrihet (artikel 13 och 14), rätten till information, undervisning om hälsovård och utbildning (artikel 17, 24 och 28), rättigheter för
barn med funktionshinder (artikel 23) och för barn från minoritetskulturer (artikel 30).
2. Utbildningen måste främja åtnjutandet av rättigheter, inte enbart i läroplanen utan också
genom undervisningsmetoderna och utbildningsmiljön. Barn förlorar inte sina mänskliga rättigheter när de går in genom skolporten. Barnets inneboende värdighet måste respekteras, bl.a. genom
strikta gränser för skoldisciplin. Kommittén har t.ex. vid upprepade tillfällen gjort klart att aga är en
kränkning av barnets rättigheter. Barnets åsikter måste få uttryckas fritt. Inrättandet av skolgrupper
och studeranderåd, kamratutbildning och kamratstöd, liksom barns delaktighet i förfaranden kring
skoldisciplin bör främjas.
3. Utbildningens väsentligaste syfte är att utveckla barnets personlighet, anlag och förmåga, vilket
innebär ett erkännande av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen, förmåga och
behov av lärande. Läroplanen skall vara direkt relevant för barnets liv och för de behov barnet har vid
den aktuella tidpunkten och i framtiden. Inget barn bör lämna skolan utan att vara förberett för att
hantera livets alla utmaningar. Grundläggande färdigheter innefattar inte bara förmågan att läsa,
skriva och räkna utan också förmågan att fatta väl avvägda beslut, att lösa konﬂikter utan att använda våld och att utveckla en hälsosam livsstil, goda relationer, socialt ansvar, kreativa anlag, kritiskt
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tänkande och annan livskunskap. Utbildningssystemet måste särskilt bekämpa alla former av diskriminering. Läroplanen skall t.ex. stämma överens med principen om jämställdhet mellan könen, och
utbildningsmiljön skall vara trygg och positiv för ﬂickor. Barn med funktionshinder eller med
hiv/aids får inte uppleva direkta eller dolda former av diskriminering. Rasism, främlingsﬁentlighet
och kulturell intolerans frodas där det råder okunskap: utbildning är ett pålitligt motgift och bör ges
högsta prioritet i kampanjer mot sådana missförhållanden. Rasism är inte något som bara »andra«
ägnar sig åt. Barn bör lära sig den historiska bakgrunden till rasism och hur den yttrar sig i dag med
särskild inriktning på barnets egen gemenskap.
4. Utbildningen skall avväga barnets fysiska, psykiska, andliga och känslomässiga utveckling med
dess intellektuella, sociala och praktiska förmåga; den måste inriktas både på barnet nu och på dess
framtida liv. Det övergripande syftet är att barnet skall nå sin maximala förmåga att fullt ut delta i ett
fritt samhälle på ett ansvarsfullt sätt. Utbildningen bör vara human, inspirerande och motiverande.
Det bör inte läggas orimligt stor vikt vid att barnet skall samla kunskap, något som kan skapa en
orimligt stor arbetsbörda och konkurrensförhållanden som är skadliga för barnets utveckling i stort.
5. Utbildningen skall vara utformad så att den stärker alla de etiska värden som ﬁnns i konventionen, bl.a. utbildning för fred och tolerans och respekt för naturmiljön. Det kan kräva ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och bör utgå ifrån barnets egen gemenskap, både genom att identiﬁera lokala problem och genom att barnet tar del i kommunbaserade projekt.
6. Barn kan få sämre förmåga att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och att vara fullt delaktiga i ett
fritt samhälle, inte bara genom att nekas utbildning, utan också genom att utbildningen inte främjar
de värderingar som anges i artikel 29.
Artikel 29 säger att utbildningen skall syfta till att utveckla respekt för mänskliga rättigheter.
Utbildningen bör ge information om innehållet i överenskommelser om mänskliga rättigheter, men
barn bör också få kunskap genom att se hur de mänskliga rättigheterna genomförs i praktiken. Dessa värderingar är relevanta för barn som bor i områden där det råder fred, men de är ännu viktigare
för dem som lever i konﬂikt- eller nödsituationer. Utbildningsplanerna måste främja ömsesidig förståelse, förebygga våld och konﬂikt och innefatta utbildning om internationell humanitär rätt.
Det faktum att bestämmelserna i artikel 29 uttrycks i allmänna termer verkar ha lett till att staterna förmodar att de inte behöver ﬁnnas med i lagstiftning eller administrativa föreskrifter, något som
kan innebära att de inte når ut med information om utbildningsriktlinjer. Kommittén uppmanar därför alla konventionsstaterna att införliva principerna i artikel 29 i lagar och riktlinjer på alla nivåer.
I artikel 29 krävs att läroplaner skall omarbetas, läroböcker och andra läromedel systematiskt revideras och riktlinjer för skolan ändras. Att ordna utbildning och fortbildning som speglar dessa värderingar är också väsentligt. Skolmiljön måste främja mänskliga rättigheter: en skola som tillåter
mobbning eller andra handlingar som innebär våld och uteslutning bryter mot kraven i artikel 29.
Staterna bör göra det lättare för barn att försvara sina rättigheter. Massmedierna spelar också en
väsentlig roll när det gäller att sprida (eller undergräva) värderingarna i artikel 29.
Kommittén uppmanar konventionsstaterna att utveckla en nationell handlingsplan för att förverkliga och övervaka de syften som anges i artikel 29(1). Den kan vara en del i mer omfattande planer som gäller barn eller mänskliga rättigheter. Regeringarna bör anvisa metoder för att mäta
genomförandet, t.ex. genom regelbundna enkäter eller andra undersökningar för alla berörda: barn
i och utanför skolan, lärare, föräldrar, ungdomsledare och administratörer. När det förekommer allvarligare kränkningar av rättigheterna, som rasistiska angrepp som rör barn, kan det antas att regeringen inte har gjort vad den kan med avseende på artikel 29.
Konventionsstaterna bör också överväga att inrätta förfaranden för att granska klagomål om
kränkningar av konventionens rättigheter, något som kan bidra till att identiﬁera frågor som bör
prioriteras enligt artikel 29. Kommittén begär att återkommande rapporter innefattar hur staterna
kommer att hantera dessa frågor. Begränsade resurser är inte en tillräcklig motivering för att inte vidta de åtgärder som krävs i detta avseende.
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skydda den enskildes friheter utan särskilt för att
det inte ﬁnns en mall för »god utbildning«, och
utbildningssystem bör tillåta mångfald och ﬂexibilitet.
De två villkoren i artikel 29(2) är väsentliga
begränsningar i denna frihet. Villkoren är att privat
utbildning bör stämma överens med utbildningens
syfte enligt artikel 29(1) och med obligatoriska
minimistandarder. De förhindrar t.ex. att det inrättas religiösa skolor som endast inriktas på dogmatiska texter eller skolor som inte klarar att förbereda barnen för ett »ansvarsfullt liv« genom att de
inte får lära sig de grundläggande färdigheterna.
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter säger: »Mot bakgrund av principerna
om icke-diskriminering, lika möjligheter och effektiv delaktighet i samhället för alla, har staten en
skyldighet att säkerställa att friheten … inte leder

till extrema skillnader i utbildningsmöjligheter för
några grupper i samhället.« (hri/gen/1/Rev.8,
punkt 30, s. 77.)
Punkten är formulerad som en rättighet för
enskilda individer i stället för en skyldighet för
konventionsstaterna. Det ﬁnns inget krav på konventionsstaterna att fastställa några »minimistandarder«. Men artikel 3(3) föreskriver: »Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner,
tjänster och inrättningar som ansvarar för vård
eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt
behörig tillsyn.« Utöver att staterna skall säkerställa att privata skolor uppfyller normerna för hälsa och personal som nämns i artikel 3(3) måste de
säkerställa att läroplanerna och undervisningsmetoderna i dessa skolor uppfyller syftena i artikel 29.
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Artikel 29 i Sverige
Rätten till utbildning innehåller inte enbart en rätt
att få delta i undervisning utan också en rätt till
kunskap och personlig utveckling. Det görs ingen
prioriteringsordning mellan de olika utbildningssyften som räknas upp i första stycket i artikel 29,
utan de skall behandlas likvärdigt. En stat kan därför inte enbart genomföra delar av artikeln, utan
alla aspekter av utbildningens syfte skall genomsyra undervisningen. I artikelns andra stycke tar konventionen ställning till fristående skolor. Det sägs
att artikeln inte får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes och organisationers rätt
att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock
med det kravet att skolor utanför det offentliga
skolväsendet uppfyller de mål som har angivits för
undervisningen (sou 1997:116, s. 285 ff).

Värdegrund
Värdegrunden uttrycks på följande sätt i läroplanerna Lpo 94 (för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet) och Lpf 94 (för
de frivilliga skolformerna).
»Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma
miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig uppgift
när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män
samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I
överensstämmelse med den etik som förvaltats av
kristen tradition och västerländsk humanism sker
detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev ﬁnna
sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet.«

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) uttrycks värdegrunden något annorlunda. Exempelvis förekom-
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mer inte någon referens till kristen tradition och
västerländsk humanism. Däremot betonas att barn
tillägnar sig etiska värden och normer främst
genom konkreta upplevelser och de vuxnas förhållningssätt och betydelse som förebilder.

Fristående skolor
Kännetecknande för fristående skolor är att de har
en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av
kommun eller landsting. Fristående skolor kan vara
såväl grundskolor som gymnasieskolor. Det ﬁnns
också fristående särskolor och förskolor. De fristående skolorna är öppna för alla, men olika intagningsregler kan förekomma. Oavsett vilken proﬁl
eller inriktning den fristående skolan har följs i allmänhet Lpo 94 eller Lpf 94 samt de nationella
kursplanerna, se vidare artikel 28. Fristående skolor måste vara godkända av Skolverket. Undervisningen i fristående skolor skall ha samma mål som
i de kommunala skolorna, men kan ha en inriktning, t.ex. pedagogisk, som skiljer sig från de
kommunala skolornas. Enligt skollagen kan dessutom fristående skolor, till skillnad från offentliga,
ha en konfessionell, dvs. religiös, inriktning.

Skydd mot diskriminering
I de tredje sammanfattande slutsatserna, 2005, lyftes
artikel 29 fram inom ramen för rubriken icke-diskriminering. Barnrättskommittén välkomnade de i
Sverige vidtagna åtgärderna i kampen mot rasism,
särskilt när det gäller barn, och för att inriktningen
i barnets utbildning säkerställa respekt för kulturer
som skiljer sig från barnets egen och främja vänskap mellan alla folk, enligt artikel 29(1). Emellertid uttryckte kommittén oro över rapporterna om
förekomsten av rasism, särskilt i skolorna, och att
rasistiska organisationer rekryterar barn så unga
som 13 år, och rekommenderade förstärkta åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsﬁentlighet, inklusive inom utbildningen. Kommittén
begärde vidare att den svenska regeringen vid nästa rapporteringstillfälle skall lämna speciﬁk
information om vilka åtgärder och program relevanta för konventionen som vidtagits för att följa
upp deklarationen och handlingsplanen antagen år
2001 under FN:s världskonferens mot rasism, rasdiskriminering, främlingsﬁentlighet och relaterad
intolerans, och att informationen skall relateras till
kommitténs allmänna kommentar nr 1 (2001) om
utbildningens syfte.

Artikel 29

Checklista för artikel 29
n Stämmer undervisningsmetoderna överens med barnkonventionens grundläggande
principer?
n Får barnen undervisning om
 mänskliga rättigheter?
 sociala relationer, bland annat medlings- och förhandlingsteknik och konﬂiktlösning utan våld?
 jämställdhet?
 sex och samlevnad?
 ekonomi?
n Vidtas effektiva åtgärder för att bekämpa mobbning?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 29 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 13
artikel 14
artikel 15
artikel 16
artikel 17
artikel 24
artikel 28
artikel 30
artikel 31
artikel 33
artikel 38

yttrandefrihet
tanke-, samvets- och religionsfrihet
föreningsfrihet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
tillgång till information och massmediernas roll
hälsa, även undervisning i hälsovård
utbildning
rättigheter för minoriteter och urbefolkningar
rätt till lek och fritid samt rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet
skydd mot drogmissbruk
väpnad konﬂikt
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Artikel 30

Barn som tillhör en
minoritet eller urbefolkning
TEXTEN I ARTIKEL 30

I de stater där det ﬁnns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller
personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan
minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med
andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till
och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.
Sammanfattning
I artikel 30 skyddas rättigheterna för minoritetseller urbefolkningsbarn att ha sin kultur, utöva sin
religion och använda sitt språk tillsammans med
andra medlemmar av gruppen.
Varför behövs egentligen artikel 30? I artikel 7
och 9 ﬁnns hinder mot oskälig separation från föräldrarna, och i artikel 8 tryggas rätten för barnet
»att behålla sin identitet«. I artikel 14 garanteras
barns religionsfrihet med en direkt hänvisning till
föräldrarnas roll i detta avseende. I artikel 16 hindras godtyckliga eller olagliga ingripanden i barnets
familj, och i artikel 17 krävs att konventionsstaterna uppmuntrar massmedierna att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos minoritets- eller
urbefolkningsbarn. I artikel 20 säkerställs att om
ett barn berövas sin familjemiljö »skall vederbörlig
hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett
barns uppfostran och till barnets etniska, religiösa,
kulturella och språkliga bakgrund«, och i artikel 21
bekräftas detta på nytt när det gäller internationell
adoption. Artikel 29 om utbildningens syfte innefattar respekt för barnets egen kultur, det egna
språket och egna värden samt rätten till utbildning
utanför det offentliga utbildningssystemet. I artikel 40 krävs att tolkar skall användas om barnet
inte kan förstå det språk som används i förfaranden
som rör unga lagöverträdare. Dessutom krävs i artikel 10 och 22 särskilda åtgärder för ﬂyktingbarn.
Överordnad alla dessa ﬁnns artikel 2 som säkerställer alla konventionens rättigheter för alla barn utan
åtskillnad av något slag »oavsett barnets eller dess
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, …

språk, religion, … nationella, etniska eller sociala
ursprung, … eller ställning i övrigt«.
Mot bakgrund av detta kan bestämmelserna i
artikel 30 verka överﬂödiga. Men de överväldigande bevisen på allvarlig och fortgående diskriminering av minoritets- och urbefolkningsgrupper
motiverar att deras rättigheter tas upp i en separat
artikel så att konventionsstaterna ägnar tillräcklig
uppmärksamhet åt dem.
Konventionen lägger vederbörlig tonvikt på rätten för barn att skyddas mot skadliga sedvänjor från
föräldrarnas, familjens och den närmaste gemenskapens sida. Lika viktigt är det att konventionen
betonar rätten att i lugn och ro få ägna sig åt sedvänjor och utöva sin tro så länge detta inte är skadligt, oavsett hur egendomligt eller främmande det
kan verka för andra. Artikel 30 bekräftar den mångfald av olika kulturer som ﬁnns och utövas inom
ramverket för mänskliga rättigheter.

Bakgrund
I barnkonventionens artikel 30 upprepas nästan
ordagrant artikel 27 i Internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter, förutom att
»ett barn« ersätter »de« (vilket betonar att en
enskild individ äger dessa rättigheter även om de
åtnjuts inom en gemenskap). Dessutom omnämns
en typ av minoritetsgrupp, »personer som tillhör
en urbefolkning«, speciﬁkt för första gången i
överenskommelser om mänskliga rättigheter.

321

Barnkonventionen

Även om listan är nästan heltäckande bör det
kanske noteras att det i några länder har förekommit att majoritetsbefolkningar har nekats rättigheterna och att det ﬁnns några minoritetsgrupper
som inte kan hävda att de är »etniska, religiösa eller
språkliga«.
I den allmänna kommentaren nr 23 från kommittén för mänskliga rättigheter om artikel 27 i
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter tas följande punkter upp:

språkliga minoriteter som antogs av generalförsamlingen 1992. Där används en positiv formulering.
FN:s permanenta forum för urbefolkningar, ett
rådgivande organ till ekonomiska och sociala rådet,
höll sitt första möte 2002. Rådet för mänskliga rättigheter antog deklarationen om rättigheter för urbefolkningar 2006 som ett erkännande av att urbefolkningar är särskilt utsatta (Rådet för mänskliga rättigheter, första sessionen a/hrc/1/L.10 30
juni 2006). I deklarationen hävdas urbefolkningarnas rätt till ett självständigt liv inom den dominerande kulturen utan att detta skall påverka deras
lika rätt till delaktighet i det politiska, sociala och
ekonomiska livet i landet. Vad gäller kultur föreskrivs i deklarationens artikel 31(1):

 Rätten att ha sin kultur är inte en kollektiv rättighet till självbestämmande och påverkar inte
en konventionsstats suveränitet och territoriella
integritet. Samtidigt kan rättigheten bestå i »ett
levnadssätt som är nära förknippat med ett landområde och användning av dess resurser. Detta
kan särskilt gälla medlemmar av urbefolkningar
som utgör en minoritet« och handla om bl.a.
»sådana traditionella aktiviteter som jakt och
ﬁske eller rätten att leva i reservat«.
 Internationella eller inhemska skyldigheter att
inte diskriminera någon och att behandla alla lika
innebär inte att minoriteter inte kan erkännas.
 Rätten gäller alla inom territoriet, inte bara dem
som är medborgare i landet eller dem som är stadigvarande bosatta där.
 Rätten att använda ett minoritetsspråk skall
skiljas från yttrandefriheten och rätten till tolk
som gäller för den som står anklagad för brott.
Den avser rätten för minoriteter att använda sitt
språk inom den egna gruppen.
 Formuleringen i negativa termer, »ej förvägras
rätten att …«, erkänner ändå att det ﬁnns en
rättighet. Därmed åläggs konventionsstaten att
vidta positiva åtgärder både vad gäller egna aktiviteter och mot andra människors handlingar i
landet, för att skydda minoritetsgruppens kulturella identitet, språk eller religion.
 Sådana positiva åtgärder får inte diskriminera
någon annan grupp eller enskild individ eller
bryta mot någon annan artikel i konventionen.
 Syftet är att säkerställa överlevnaden för och den
ständiga utvecklingen av minoriteter och »därigenom berika samhällsstrukturen som helhet«.
(hri/gen/1/Rev.8, s. 198–200.)

Eftersom länder ibland skiljer mellan rättigheter
för medborgare och för dem som är stadigvarande
bosatta i landet är ratiﬁceringen av Internationella
konventionen om skydd av rättigheterna för alla migrerande arbetstagare och medlemmar av deras familjer
från 1990 också viktig. Denna konvention skyddar
rätten för migrerande arbetstagare att ge uttryck
för sin religion (artikel 12). Konventionsstaterna
»skall säkerställa respekten för migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars kulturella
identitet och skall inte hindra dem från att bibehålla sina kulturella anknytningar till sitt ursprungsland« (artikel 31) och säkerställa att riktlinjer utarbetas för att undervisa barn i såväl de lokala språken
som deras modersmål (artikel 45).
Sammanfattningen från FN:s generalförsamlings
specialsession om barn uppmanade staterna att:

Den negativa formuleringen av frasen »ej förvägras
rätten att …« i den internationella konventionens
artikel 27 (som upprepas i artikel 30 i barnkonventionen) ﬁnns inte i Deklarationen om rättigheter för
personer som tillhör nationella, etniska, religiösa och

»Säkerställa att urbefolknings- och minoritetsbarn har tillgång till utbildning av god kvalitet på
samma grundval som andra barn. Ansträngningar
måste göras för att denna utbildning skall ges på
ett sätt som respekterar deras kulturarv. Ansträng-
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»Urbefolkningar har rätt att bevara, kontrollera,
skydda och utveckla såväl sitt kulturarv, sin traditionella kunskap och sina traditionella kulturella
uttryck, som uttrycken för sin vetenskap, teknologi och kultur, bl.a. mänskliga och genetiska resurser, utsäde, mediciner, kunskapen om egenskaperna hos ﬂora och fauna, muntlig tradition, litteratur, formgivning, sport och traditionella spel samt
olika konstriktningar. De har också rätt att bibehålla, kontrollera, skydda och utveckla upphovsrätten till detta kulturarv, den traditionella kunskapen och de traditionella kulturella uttrycken.«

Artikel 30

ningar måste också göras för att ge utbildningsmöjligheter så att urbefolknings- och minoritetsbarn kan utveckla förståelse för och upprätthålla
sin kulturella identitet, bl.a. viktiga aspekter
såsom språk och värderingar.« (Rapport från ad
hoc-kommittén för hela generalförsamlingens tjugosjunde specialsession, En värld anpassad för barn,
a/s-27/19/Rev.1, s. 17.)

Minoritetskulturer och mänskliga rättigheter
I den första allmänna kommentaren, »Utbildningens syfte«, (artikel 29) poängterar FN:s barnrättskommitté att kravet om att utveckla respekten för
såväl barnets egen kultur som för andra kulturer är
genomtänkt:
»… är faktiskt denna bestämmelse så viktig delvis just därför att den erkänner behovet av ett
balanserat förhållningssätt till utbildning som
lyckas förena olika värden genom dialog och
respekt för skillnader. Dessutom kan barn spela
en unik roll när det gäller att överbrygga många av
de skillnader som under historiens lopp har skilt
folkgrupper åt.« (crc/gc/2001/1, punkt 4.)

Rätten för en grupp att ha sin kultur och utöva sin
religion är dock inte obegränsad. Både majoritetsoch minoritetskulturer måste utövas inom ramverket för mänskliga rättigheter, och ingen religion är
undantagen från dessa begränsningar. Kommittén
poängterar detta i den allmänna kommentaren
»Barnets rätt till skydd mot aga och andra grymma
eller förnedrande former av bestraffning«:
»Det ﬁnns de som hävdar att deras tro motiverar
aga och säger att vissa tolkningar av religiösa texter inte bara rättfärdigar att aga används, utan att
det är deras plikt att använda sådan. Religionsfriheten för envar upprätthålls i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(artikel 18), men utövandet av en religion eller
övertygelse måste stämma överens med respekten
för andras mänskliga värdighet och fysiska integritet. Det kan vara lagligt att begränsa friheten att
utöva en religion eller övertygelse för att skydda
de grundläggande rättigheterna och friheterna för
andra. I vissa stater har kommittén funnit att
barn, ibland redan vid mycket låg ålder, i andra
fall då de bedöms ha nått puberteten, kan dömas
till extremt våldsamma straff, bl.a. stening och
amputation. Straffen har föreskrivits i enlighet
med vissa tolkningar av religiös lag. Det är uppen-

bart att sådana straff bryter mot barnkonventionen och andra internationella normer för mänskliga rättigheter, vilket också har lyfts fram av
Kommittén för mänskliga rättigheter och Kommittén mot tortyr, och att de måste förbjudas.«
(crc/c/gc/8, punkt 29.)

Kommittén poängterar därför ibland för staterna
att de har en skyldighet (hri/gen/1/Rev.8, s. 198–
200) såväl att säkerställa att mänskliga rättigheter
respekteras inom minoritetskulturer som att hantera det förtryck och den diskriminering som dessa
grupper kan uppleva utifrån.

»… skall ett barn som tillhör en
sådan minoritet eller urbefolkning
inte förvägras rätten att tillsammans
med andra medlemmar av sin grupp
ha sitt eget kulturliv«
Artikel 30 handlar inte om att många minoriteter
och urbefolkningar faktiskt utsätts för diskriminering vad gäller utbildning, hälsa och möjligheter till
arbete eller för sociala fördomar eller rent av trakasserier. Den handlar snarare om kulturella, religiösa och språkliga rättigheter än om ekonomiska
eller politiska sådana. Trots detta störs ofta rättigheten att »inte förvägras rätten att … ha sitt eget
kulturliv« av sociala, ekonomiska eller politiska
former av förföljelse.
Urbefolkningsbarn. Över hela världen har särskilt
urbefolkningarnas situation nått ett tämligen sorgligt tillstånd där de kulturer som kommit in i landet
har dominerat, korrumperat och utnyttjat dessa
gruppers kultur och tradition. Som Kommittén för
mänskliga rättigheter poängterar, är kulturella rättigheter ofta sammankopplade med rätt till ett territorium och till jakt och ﬁske. Särskilda åtgärder kan
behövas från konventionsstatens sida för att säkerställa att hälso- och sjukvård och utbildning tillhandahålls utan att inkräkta på kulturella sedvänjor.
FN:s permanenta forum om frågor kring urbefolkningar (unpﬁi), ett rådgivande organ till det
ekonomiska och sociala rådet, satte fokus på barn
och ungdomar från urbefolkningar under sitt andra
möte 2003. Det gjorde att FN behövde utveckla nya
indikatorer för att inrikta sig på de extrema problem som urbefolkningsbarn ställs inför över hela
världen, och att många av FN:s organ ﬁck ägna sig
åt den mycket omfattande diskriminering och det
utnyttjande som dessa barn får utstå (Permanent
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forum för urbefolkningsfrågor, andra sessionen
2003, e/c.19/2003/L.1/Rev.1). Forumet välkomnade också det faktum att urbefolkningsbarn var
temat för en diskussionsdag för FN:s barnrättskommitté samma år.
Under den allmänna diskussionen »Rättigheter
för urbefolkningsbarn« noterade kommittén följande:
»… trots att urbefolkningsbarn möter oproportionerligt många utmaningar såsom institutionalisering, urbanisering, alkohol- och drogmissbruk,
människohandel, väpnad konﬂikt, sexuellt utnyttjande och barnarbete … tas [de] inte under tillräckligt övervägande vid utvecklingen och genomförandet av riktlinjer och handlingsplaner för
barn.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den
trettiofjärde sessionen, september/oktober 2003,
crc/c/133, inledning, s. 133.)

Den efterlyste att staterna skulle skärpa sitt fokus
på dessa barn och påminde dem om deras skyldigheter vad avser kultur, t.ex. att tillåta föräldrar i urbefolkningar »att ge sina barn namn som de själva
valt« (punkt 15). Bland rekommendationerna fanns
de som gällde utbildning. Staterna anmodades att:
»a) granska och revidera läroplaner och läromedel
så att alla barn utvecklar respekt för urbefolkningars kulturella identitet, historia, språk och värderingar i enlighet med kommitténs allmänna kommentar nr 1, ’Utbildningens syfte’
b) genomföra rättigheten för urbefolkningsbarn
att få undervisning i att läsa och skriva på sitt eget
urbefolkningsspråk eller på det språk som vanligtvis
används av den grupp de tillhör, liksom på nationalspråket/nationalspråken i det land där de bor
c) vidta åtgärder för att på ett effektivt sätt ta
itu med de jämförelsevis höga antalen studieavbrott bland urbefolkningsungdomar och säkerställa att urbefolkningsbarn är tillräckligt förberedda
för högre studier, yrkesutbildning och andra ekonomiska, sociala och kulturella strävanden
d) vidta effektiva åtgärder för att öka antalet
lärare från urbefolkningar eller som talar urbefolkningsspråk, ge dem tillräcklig utbildning och
säkerställa att de inte diskrimineras i förhållande
till andra lärare
e) fördela tillräckliga ekonomiska och materiella resurser och tillräcklig personal för att genomföra dessa handlingsplaner och riktlinjer på ett
effektivt sätt.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport
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från den trettiofjärde sessionen, september/oktober 2003, crc/c/133, punkt 19, s. 136.)

En av svårigheterna för urbefolkningar är även i
dag att staten som representerar den dominerande
majoriteten ibland anser att full integration är för
deras bästa, oavsett vilka effekter den kan ha för
deras kultur. Påtvingad integration är en kränkning av rättigheterna, och kommittén har rekommenderat att stater med betydande urbefolkningar
skall anta lagar som skyddar deras rättigheter.
Romska barn. Även om inte alla länder har en urbefolkning har de ﬂesta länder numera minoritetsbefolkningar av något slag. Till exempel har situationen för romska barn i nästan alla europeiska länder
väckt kommitténs oro, särskilt vad gäller otillräcklig och diskriminerande utbildning.
Barn i väpnad konflikt. I den allmänna diskussionen
»Barn i väpnad konﬂikt« betonade FN:s barnrättskommitté »behovet av att bibehålla barnens kulturmiljö« (Rapport från den andra sessionen, september/oktober 1992, crc/c/10, s. 23). Det kan vara
svårt, t.ex. om en stat får ta emot ﬂyktingbarn från
en annan kultur än sin egen. Men barn som går igenom trauman som krig och förﬂyttning behöver
verkligen det lugn som välbekanta kulturmönster
innebär. Att säkerställa deras rättigheter enligt artikel 30 är därför ytterst viktigt.

Statliga initiativ
Under senare år har kommittén välkomnat några
staters initiativ till att ställa tillrätta tidigare orättvis behandling av minoritetsgrupper. Det har t.ex.
gällt frågor om landområden eller barn som har
tvångsförﬂyttats från sina familjer och berövats sin
kulturella identitet.
Kommittén uppmuntrar ständigt stater att vidta aktiva åtgärder, även omfattande strategier, för
att hantera negativa attityder mot minoritetskulturer och för att säkerställa rättigheterna i artikel 30.
Den rekommenderar en omfattande granskning
och reform av den nationella lagstiftningen för att
driva igenom rättigheterna och föreslår att staterna
skall starta allmänna utbildningskampanjer eller
kampanjer som särskilt inriktas mot yrkesgrupper
inom polisen, sjukvården, skolan och socialtjänsten. Den har också föreslagit ändringar i läroplanen
för att dokumentera och uppmärksamma olika
minoritetsgruppers historia och kultur.

Artikel 30

»… att bekänna sig till
och utöva sin egen religion«
Många minoritetsgrupper kan utöva sin religion
fritt, men tyvärr respekteras inte alltid religionsfriheten. Ämnet tas också upp under artikel 14: barnets rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet. I
artikel 30 riktas fokus mot kränkning av rättigheterna för hela samfund där barnet är medlem. FN:s
kommission för mänskliga rättigheter har uppmärksammat kränkningarna och tillsatt en rapportör för att bekämpa religiös intolerans. Den
särskilda rapportören för religionsfrihet besöker
länder, sänder kommunikéer om allvarliga kränkningar till stater och rapporterar årligen till kommissionen. Hennes rapport 2006 innehöll en djupgående analys om olika staters förbud mot att bära
religiös klädsel och religiösa symboler (e/cn.4/
2006/5).
FN:s barnrättskommitté jagar energiskt kränkningar av minoriteters religionsfrihet och följer nu
upp den särskilda rapportörens iakttagelser när de
berör barn.

»… att använda sitt eget språk«
Denna rättighet handlar om att fritt kunna tala ett
minoritetsspråk. Barns rätt att »använda« sitt eget
språk ger dem inte nödvändigtvis rätten att undervisas endast på det språket, men i början kan det
vara nödvändigt för ﬂykting- eller invandrarbarn.
Rättigheten kan också innefatta positiva åtgärder
för att säkerställa att barn får undervisning i att tala
sitt modersmål i skolan. I länder där små barn inte
får undervisning på sitt modersmål är det förhållandevis få barn som går i skolan, och utbildningsresultaten är svaga.
I Internationella konventionen om rättigheter för alla
migrerande arbetstagare och deras familjer redogörs i
detalj för barns minimirättigheter i artikel 45:
»(2) Anställningslandet skall, när så är lämpligt i
samarbete med ursprungslandet, formulera
riktlinjer som syftar till att underlätta integrationen av barn till migrerande arbetstagare i det
lokala skolsystemet, särskilt vad avser undervisning i det lokala språket.
(3) Anställningslandet skall sträva efter att
underlätta undervisning av barn till migrerande
arbetstagare i deras modersmål och deras egen
kultur, och i detta avseende skall ursprungslandet
samarbeta när så är lämpligt.

(4) Anställningslandet kan tillhandahålla särskilda utbildningsplaner för undervisning av barn
till migrerande arbetstagare på deras modersmål,
om nödvändigt i samarbete med ursprungslandet.«

Alltså måste staten enligt den konventionen vidta
åtgärder för att integrera barnen genom att undervisa dem i det lokala språket och måste (om nödvändigt) undervisa dem i deras eget språk. Dessutom kan den ge barnen undervisning på deras eget
språk.
I Deklarationen om rättigheter för urbefolkningar
föreskrivs dock att stater skall vidta »effektiva
åtgärder« för att säkerställa att barn har tillgång till
undervisning på sitt eget språk:
»1. Urbefolkningar har rätt att inrätta och kontrollera egna utbildningssystem och institutioner
som ger undervisning på deras eget språk, på ett
sätt som är lämpligt för deras kulturella undervisnings- och lärandemetoder.
2. Enskilda individer från urbefolkningar, särskilt barn, har rätt till statens alla former av
undervisning på alla nivåer utan diskriminering.
3. Staterna skall i samverkan med urbefolkningar vidta effektiva åtgärder för att enskilda
individer från urbefolkningar, särskilt barn och
även de som bor utanför den egna gruppen, när så
är möjligt skall ha tillgång till undervisning i den
egna kulturen och på sitt eget språk.« (Rådet för
mänskliga rättigheter, Resolution 2006/2, 29 juni
2006, artikel 14.)

FN:s barnrättskommitté har föreslagit att staterna
skall undervisa på minoritetsspråk och också i ett
minoritetsspråk. Men ibland är undervisning
endast på modersmålet inte till fördel för barnen
eftersom det till slut kan innebära en nackdel för
dem att inte tala det dominerande språket ﬂytande,
och kommittén har haft anledning att ta upp även
detta som ett problem. Den har föreslagit att stater
med minoritetskulturer bör införa »tvåspråkig
interkulturell undervisning« och har betonat
behovet av att ha lärare med lämplig utbildning
från dessa kulturer.
Kommittén har särskilt rekommenderat att
bestämmelserna i barnkonventionen och andra
mänskliga rättigheter, liksom statens rapporter till
kommittén och de sammanfattande slutsatserna,
översätts till alla minoritetsspråk.
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Artikel 30 i Sverige
År 2000 ratiﬁcerade Sverige två Europarådskonventioner: ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (»ramkonventionen«) och den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (»minoritetsspråkskonventionen«). Av den
svenska regeringens andra rapport till Europarådet
med anledning av uppföljningen av ramkonventionen (»Sveriges rapport till Europarådet om ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter
– Rapport avgiven i enlighet med ramkonventionens artikel 25, punkt 2, andra rapporten«, juni
2006) framgår att begreppet nationell minoritet
inte är deﬁnierat i svensk lagstiftning. I proposition
1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige, har
dock antagits ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att en grupp skall betraktas som nationell
minoritet:
— Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har
en icke-dominerande ställning i samhället.
Gruppens struktur och sammanhållning måste
också vägas in, inte bara gruppens numerära
antal.
— En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
— Den enskilde såväl som gruppen skall ha en vilja
och strävan att behålla sin identitet (självidentiﬁkation).
— Historiska eller långvariga band med Sverige.
Regeringen anser att det inte är möjligt att dra
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en absolut gräns mätt i år (enligt Sveriges andra
rapport, s. 8).
De grupper som i Sverige utgör nationella minoriteter är samer (som också är ett urfolk), judar,
romer, sverigeﬁnnar och tornedalingar. De språk
som har erkänts som minoritetsspråk är samiska,
jiddisch, romani chib, ﬁnska och meänkieli. Dessa
språk omfattas också av Sveriges ratiﬁkation av
minoritetsspråkskonventionen.
I ramkonventionens artikel 4 anges att ingen får
diskrimineras på grund av sin tillhörighet till en
nationell minoritet. Artikel 12–14 rör utbildning. I
artikel 12 anges, bl.a., att åtgärder skall vidtas på
utbildnings- och forskningsområdet för att främja
kunskapen om nationella minoriteter, och att lika
möjligheter till tillträde till utbildning på alla nivåer för personer som tillhör nationella minoriteter
skall främjas. Artikel 13 anger att nationella minoriteter har rätt att få inrätta och driva egna enskilda
»utbildningsinstitutioner«. Artikel 14 slår fast rätten att få lära sig sitt minoritetsspråk.
I vissa geograﬁska områden där samiska, ﬁnska
och meänkieli har en lång tradition gäller en särskild minoritetsspråkslagstiftning. Lagstiftningen
omfattar vissa kommuner i Norrbotten och ger
enskilda rätt att använda samiska, ﬁnska och meänkieli i kontakter med förvaltningsmyndigheter och
domstolar. Lagstiftningen ger också rätt att få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis
på minoritetsspråket.

Artikel 30

Exempel på tillämpning av artikel 30
Silviagårdens förskola i Borås
Alla barn vid Silviagårdens förskola i Borås har ett annat modersmål än svenska. Förskolans fokusområden är språkutveckling och föräldrasamverkan, och dess ledord är Sedda, Stärkta och Bekräftade. Förskolan skall stödja och stärka barnets språk, både på svenska och på barnets modersmål. Föräldrarnas engagemang utgör en viktig del i detta arbete. Förskolan uppmuntrar och stödjer både föräldrar och barn att prata, läsa och berätta på sitt eget modersmål. Förskolan har mycket nära samverkan med sﬁ-utbildningen »Öppna utsikter« som speciﬁkt riktar sig till kvinnor med barn (sﬁ är en
förkortning för »svenska för invandrare«). De två olika verksamheterna ligger i samma hus och de
ﬂesta kvinnor som deltar i sﬁ-utbildningen är mammor till barnen på förskolan. Förskolans personal
och sﬁ-verksamhetens personal planerar gemensamt en verksamhet där mammor och barn lär tillsammans och där kvinnornas möjligheter tillvaratas i förskolans arbete med barnen, t.ex. genom
sagoläsning på olika modersmål, gemensamma sång- och musikstunder och ﬁranden av de olika kulturernas högtider och fester. Ett särskilt fokus ligger på sagoläsningen. Två dagar varje vecka läser
man sagor på olika språk. Kvinnorna (som tillsammans har representerat så många som 16 olika
språk) eller personalen läser sagor eller berättar på barnens olika modersmål. Sagoberättandet på det
egna modersmålet är mycket uppskattat av barnen. Samarbetet mellan verksamheterna har till syfte
att leda till en ökad förståelse och öppenhet för olika kulturer. Genom att vara delaktiga i förskolans
dagliga verksamhet får kvinnorna/mammorna en personlig relation till och bra inblick i förskolans
verksamhet och bildar ett nätverk i sitt närområde.
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Checklista för artikel 30
n Översätts dokument rörande Sverige till och från FN:s barnrättskommitté till minoritetsspråk?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 30 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 5

respekt för det ansvar den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal
sedvänja har för barnet
artikel 8
rätt att behålla sin identitet
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 20 kontinuitet i den etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrunden vid
placering utanför familjen
artikel 21 internationell adoption skall övervägas endast om barnet inte kan få omvårdnad i sitt hemland
artikel 22 asylsökande barn
artikel 24 skydd mot traditionella sedvänjor som är skadliga
artikel 28 utbildning
artikel 29 utbildningen skall inriktas på att utveckla respekt för alla kulturer och vänskap mellan alla folk
artikel 40 rätt till tolk för unga lagöverträdare
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Artikel 31

Barnets rätt till fritid, lek och kultur
TEXTEN I ARTIKEL 31

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek
och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det
kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och
konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Sammanfattning
Artikel 31 handlar om barnets rätt till vila, fritid, lek
och rekreation. Den gäller också rätten till delaktighet i det kulturella och konstnärliga livet.
Orden »vila«, »fritid«, »lek« och »rekreation« verkar på en nivå vara synonyma eftersom de
alla handlar om att inte arbeta. Men även om frihet
från arbete är en gemensam faktor ﬁnns det viktiga
skillnader mellan de fyra orden. »Vila« innefattar
det grundläggande behovet av fysisk eller psykisk
avkoppling och sömn. »Fritid« är en vidare term
som innebär att man har tid och frihet att göra vad
man vill. »Rekreation« omfattar en lång rad aktiviteter som man själv väljer för sitt nöjes skull (bl.a.
ett antal som samtidigt kan kallas arbete, såsom
sport, konst, hantverk och vetenskaplig sysselsättning eller lantbrukssysslor). »Lek« är kanske den
mest intressanta under barndomsåren eftersom
den innefattar barns aktiviteter som inte kontrolleras av vuxna och som inte nödvändigtvis följer några regler.
Barns rätt till lek kallas ibland för »den glömda
rättigheten«, kanske för att den i vuxenvärlden verkar vara en lyx snarare än en livsnödvändighet och
för att barn alltid hittar möjligheter till lek, även
under de mest förfärliga omständigheter. Men
leken är en väsentlig del av utvecklingen: barn som
av någon anledning inte kan leka saknar ibland viktiga sociala och personliga färdigheter.
Barnens rätt att delta i det kulturella livet innefattar både att de skall ha tillgång till kulturella och

konstnärliga evenemang och att de skall ha rätt att
själva ägna sig åt sådana aktiviteter, såväl tillsammans med vuxna vid lämpliga kulturella och konstnärliga sysselsättningar som ensamma. (Ordet
»kultur« används i resten av konventionen för att
hänvisa till traditioner och sedvänjor; i artikel 31
förefaller ordet »kulturell« användas för att beskriva det människan skapar för andliga upplevelser.)

Bakgrund
Av grundsats 7 i Förklaringen om barnets rättigheter
från 1959 framgår följande: »Barnet skall åtnjuta
fullgoda möjligheter till lek och rekreation, som
inriktas på att tjäna uppfostrans allmänna syften.
Samhället och dess organ skall sträva efter att förverkliga denna rättighet.« I artikel 31 i barnkonventionen anges inte uttryckligen syftet med leken
och rekreationen. Barn har lika stor rätt som vuxna
till former av lek och rekreation som kan verka
meningslösa för andra, men vuxna har ansvar för
att hindra dem från att delta i fritidsaktiviteter som
faktiskt är skadliga.
I den allmänna kommentaren nr 7, »Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling«, noterar kommittén att »konventionsstaterna inte tillräckligt har uppmärksammat genomförandet av bestämmelserna i artikel 31«. Den allmänna kommentaren fortsätter:
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»… Leken är ett av de mest karakteristiska inslagen i barns tidiga utveckling. Genom leken gläder
sig barn åt det de kan, samtidigt som de antar nya
utmaningar, oavsett om de leker ensamma eller
tillsammans med andra. Värdet av kreativ lek och
utforskande lärande är vida erkänt i förskolans
värld. Trots det hindras ofta förverkligandet av
rätten till vila, fritid och lek av att det inte ﬁnns så
många möjligheter för små barn att träffas, leka
och interagera i trygga, stödjande, stimulerande
och lugna miljöer med barnet i centrum. Barnens
utrymme för lek är särskilt i riskzonen i många
stadsmiljöer där utformningen av den täta bebyggelsen, handelscentrum och transportsystem tillsammans med buller, föroreningar och alla typer
av fara utgör en farlig miljö för små barn. Barnens
rätt till lek kan också få stå tillbaka genom att de
har för många sysslor att sköta i hemmet (gäller
särskilt ﬂickor) eller att skolan är för konkurrensbetonad. Därför uppmanar kommittén konventionsstaterna, olika frivilligorganisationer och privata aktörer att, bl.a. som en del av strategierna
för att minska fattigdomen, identiﬁera och få bort
eventuella hinder för att de minsta barnen skall få
åtnjuta dessa rättigheter. Vid planering av städer
och inrättningar för lek och fritid skall hänsyn tas
till barnens rätt att uttrycka sina åsikter (artikel
12) genom lämpligt samråd. I alla dessa avseenden
uppmuntras konventionsstaterna att i högre grad
uppmärksamma och avsätta resurser (ekonomiska
och personella) till genomförandet av rätten till
vila, fritid och lek.« (crc/c/gc/7/Rev.1,
punkt 34.)

Barnens rätt till vila och lek
Vila är nästan lika viktig för barnens utveckling
som grundläggande livsmedelsförsörjning, bostäder, hälso- och sjukvård eller utbildning. Alltför
trötta barn kan ju faktiskt ha svårt för inlärning och
är mer mottagliga för sjukdomar. Ett huvudansvar
för de stater som ratiﬁcerat konventionen är därför
att säkerställa att barn som arbetar har tillräckligt
mycket tid för sömn och avkoppling. ILO:s konvention om nattarbete för ungdomar (icke industriyrken), från 1946 (nr 79) och ILO:s konvention om
nattarbete för ungdomar (industriyrken, reviderad), från 1948 (nr 90) skyddar barn mot nattarbete. Den idealiska principen som anges i dessa
bestämmelser är att barn som är under 14 år eller
går i skolan på heltid skall ha en viloperiod på 14
timmar i sträck, inklusive tiden mellan åtta på kväl-
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len och åtta på morgonen (artikel 2[1] i ILO:s konvention nr 79), att alla barn under 16 år skall ha 12
timmars vila (artikel 3 i konvention nr 79 och artikel 2 i konvention nr 90), och att ungdomar mellan
16 och 18 år skall ha åtminstone 7 timmars vila
(artikel 2 i konvention nr 90).
Dessa garantier har begränsningar. Staterna får
t.ex. undanta barn från dessa konventioner om de
är anställda som hemhjälp eller arbetar i ofarliga
yrken tillsammans med sina familjer. Ändå arbetar
miljoner barn över hela världen många timmar om
dygnet med hushållsarbete under förhållanden
som kan liknas vid slaveri, och än ﬂer tvingas av
familjens omständigheter att arbeta i familjeföretag utan tillräcklig vila eller utbildning under nästan hela sin barndom.
Rätten till fritid omfattar mer än att bara ha tillräckligt med tid för att sova på natten. Under artikel 29 och 32 diskuteras de problem som uppstår
genom att barn måste arbeta och det invecklade
förhållandet mellan barns arbete och utbildning.
Artikel 31 behövs som påminnelse om att barn dessutom behöver ett visst eget utrymme mellan arbete och utbildning (artikel 16, rätten till privatliv,
kan också vara relevant). Det ﬁnns stora skillnader
mellan olika länder både vad gäller lagens tolkning
av hur många timmar den obligatoriska utbildningen skall uppta under året och hur mycket skolarbete barnen skall göra hemma (läxor). Barn i
obligatorisk utbildning arbetar redan heltid om
hänsyn tas till hemarbetet, och tvingas faktiskt också ofta till övertid om man använder vuxenterminologi. Om de utöver skolan också har betalt arbete har de ofta ingen ledig tid alls under ﬂera månader. Kommittén ber ibland staterna överväga att
minska skolarbetet, konkurrensen och påfrestningen i skolan, och att respektera barns rätt till vila, lek
och att helt enkelt vara barn.

Rätt till »lek och rekreation
anpassad till barnets ålder«
Som diskuterats ovan kan lek och rekreation skiljas
åt genom att lek är ostrukturerad och fri från vuxnas ledning (även om vuxna kan ha ordnat den och
kan ha uppsikt över den), medan rekreation ofta
kan ha bestämts av vuxna och kan omfatta moment
som ingår i läroplanen: sport, konstnärlig utövning, matematik, teknik etc. Men ett av de utmärkande kännetecknen för både lek och rekreation är
att de inte är obligatoriska.
Det är få länder som prioriterar barns rätt till lek

Artikel 31

tillräckligt. Lekens slumpmässiga, anarkistiska
natur bidrar inte alls till landets ekonomi eller
internationella proﬁl. Däremot bidrar leken i stor
utsträckning till barns fysiska och psykiska hälsa.
Många sociala färdigheter, såsom att förhandla, att
dela med sig och att kunna behärska sig, förvärvas
genom lek med andra barn, utan övervakning.
Leken är också bra för den fysiska utvecklingen
eftersom barnen rör sig mycket.
Även om leken kan omfatta enormt mycket och
ändras hela tiden är barnens grundläggande lekbehov relativt enkla. Allt som krävs är trygga, tillgängliga utrymmen som barnen kan använda, helst
med möjligheter att skapa och ändra saker, och till
att utforska omgivningen och öva sin fysik. Kommittén har därför uppmuntrat regeringar att främja barns lek genom att förbättra dessa förutsättningar, t.ex. anlägga ﬂer parker.
Barns rekreation liknar ofta det som vuxna
ägnar sig åt: sport, spel, ﬁlm, hantverk etc. De frågor som bör ställas är: Har barn lika stor tillgång
till rekreation? Fördelas resurserna för rekreation
lika mellan barn och vuxna? Dessutom ﬁnns det
ännu en fråga: Ger vissa aktiviteter för barn verkligen rekreation? Barn kan tvingas till aktiviteter
som kallas rekreation men som de inte skulle välja
själva, och som de inte har mycket glädje av.
Moderna jordbruksmetoder, ökande krav på
traﬁkmöjligheter och dålig stadsplanering är alla
ﬁender till barns lek. Tv- och datorspel måste också ibland anses som skadliga för lek och rekreation
»anpassad till barnets ålder« även om de står för
viss kultur och underhållning. Kommittén har
också uttryckt oro inför det moderna hotet om
barnfetma. Medicinska organisationer i den utvecklade världen slår larm om den enorma risken
för hjärt-kärlsjukdom som ligger i det nya fenomenet att barn tillbringar alltför mycket tid inomhus
i skolan, i hemmet och i bilen, framför tv:n och
datorn.

psykiskt eller att små barn kan störa en föreställning). Dessutom bör barn ges möjlighet såväl att
delta i alla former av kulturell och konstnärlig aktivitet som att få vara med om föreställningar och
utställningar som riktar sig särskilt till dem.
Det är tydligt att denna rättighet hänger samman med barns rättigheter enligt artikel 13 (yttrandefrihet), artikel 15 (föreningsfrihet), artikel 17
(tillgång till massmedier och barnböcker) och artikel 30 (åtnjutande av minoritetskulturer). Mot
bakgrund av rättighetens i allt väsentligt frivilliga
och lustbetonade natur bör principerna i artikel 12
(att ta hänsyn till barns åsikter) ges hög prioritet.
Noteras bör att barns åsikter om vad de önskar
som rekreation ofta är hett eftertraktad information i den kommersiella världen i marknadsföringssyfte. Dessa åsikter är faktiskt avgörande för
vad barn får, men tyvärr ofta utifrån den minsta
gemensamma nämnaren. En mer kreativ och stimulerande delaktighet från barnens sida är vad de
som är engagerade i att planera kulturella aktiviteter bör efterlysa.

Konventionsstaternas skyldighet
att främja och uppmuntra barnens
möjligheter att delta i kultur- och
konstliv, rekreation och fritidsaktiviteter
Eftersom barn saknar både pengar och makt är de
beroende av vuxenvärlden, även regeringen, för att
få tillgång till rekreation, sport och kultur. När staterna går in i perioder av lågkonjunktur är barns
möjligheter till rekreation ofta det första som de
drar in på. Också under goda tider visar analyser av
statliga satsningar på kultur, sport och konstliv att
en omotiverat liten del av resurserna används till
förmån för barnen. Kommittén betonar allt oftare
hur viktigt det är att staterna tar aktiv del i genomförandet av artikel 31.

Lika möjligheter
Barns rätt att »fritt delta
i det kulturella och konstnärliga livet«
Denna rättighet omfattar både rätten för barn att
tillsammans med vuxna delta i deras kulturella och
konstnärliga sysselsättning och rätten till kultur
och konst som sätter barnet i centrum. Den innefattar också rätten för barn att både konsumera och
producera konst och kultur. Alltså skall barn inte
utestängas från vuxnas evenemang eller föreställningar utan goda skäl (t.ex. att barnet kan skadas

Precis som för många andra av konventionens
bestämmelser behöver vissa kategorier barn mer
uppmärksamhet och större resurser för att åtnjuta
rättigheterna enligt artikel 31. Fattiga barn behöver
inte nödvändigtvis sakna fritid och kultur; barn
från världens fattigaste samhällen har i vissa fall det
rikaste livet i detta avseende. Men bristen på lämpliga miljöer, särskilt i städernas getton, kostnaden
för många moderna former av rekreation och behovet av att arbeta är uppenbara hinder för att kunna
utöva rättigheterna i artikel 31. Staterna kan därför

331

Barnkonventionen

tvingas inrikta sina åtgärder inom detta område på
de fattigare barnen.
Resurserna bör fördelas på barn i alla åldrar.
Små barn och barn i den tidiga skolåldern behöver
lika mycket stimulans och rekreation som äldre
barn. Inte heller ungdomars rekreationsbehov bör
förbises.
Utöver detta behöver barn med funktionshinder
särskilt bistånd för att få tillgång till eller kunna
använda rekreationsanläggningar, och sådan
rekreation som alla kan utöva bör främjas. Barn
med funktionshinder kan fortfarande få speciell
undervisning åtskilda från sina kamrater (vilket
strider mot deras mänskliga rättigheter, se artikel
23), så rekreationen kan vara deras enda möjlighet
till integrerade aktiviteter, och den är därför särskilt viktig. Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning säger (artikel
30):
»1. Konventionsstaterna erkänner rätten för människor med funktionsnedsättning att på samma
grunder som andra delta i kulturlivet, och de skall
vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att
människor med funktionsnedsättning:
a) har tillgång till till kulturmaterial i åtkomliga
former
b) har tillgång till tv-program, ﬁlm, teater och
andra kulturaktiviteter i åtkomliga former
c) har tillgång till platser som används för kulturella föreställningar eller tjänster såsom teater,
museer, biografer, bibliotek och turisttjänster
och, så långt det är möjligt, har tillgång till minnesmärken och platser av kulturellt värde för landet …
5. I syfte att göra det möjligt för människor med
funktionsnedsättning att tillsammans med andra
och på samma grunder som andra delta i rekreation samt fritids- och sportaktiviteter, skall konventionsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att:
a) uppmuntra och främja att människor med
funktionsnedsättning i största möjliga utsträckning kan delta i de vanligaste sprotaktiviteterna
på alla nivåer
b) säkerställa att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att organisera, utveckla och
delta i handikappidrott och fritidsaktiviteter för
människor med funktionsnedsättning, och därför
uppmuntra att de, på samma grunder som andra,
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har tillgång till lämplig handledning, träning och
resurser
c) säkerställa att människor med funktionsnedsättning har tillgång till sport-, rekreations- och
turistevenemang
d) säkerställa att barn med funktionsnedsättning
på samma grunder som andra barn har tillgång till
lek, rekreation samt sport- och fritidsaktiviteter,
bland annat inom skolsystemet
e) säkerställa att människor med funktionsnedsättning har tillgång till tjänster som tillhandahålls av
dem som är involverade i att organisera rekreation
samt turist-, fritids- och sportaktiviteter.«

I den allmänna kommentaren nr 9 från FN:s barnrättskommitté, »Rättigheter för barn med funktionshinder«, konstateras:
»… Leken har erkänts som det bästa sättet att
skaffa sig olika färdigheter, bl.a. sociala sådana.
Barn med funktionshinder uppnår full delaktighet
när de tillsammans med andra barn har möjlighet,
plats och tid för lek. Övning inför rekreation, fritid och lek bör inkluderas för barn med funktionshinder i skolåldern.«
»Barn med funktionshinder skall ges samma
möjligheter att delta i såväl olika kulturella och
konstnärliga aktiviteter som sport. Dessa aktiviteter måste anses vara både ett sätt att uttrycka sig
och ett sätt att själv förverkliga en tillfredsställande livskvalitet.«
»Tävlingssport och motionssport måste utformas så att barn med funktionshinder inkluderas
när så är möjligt. Det innebär att ett barn med
funktionshinder som kan tävla med barn utan
funktionshinder bör uppmuntras och få stöd för
att göra så. Men sport är ett område där barn med
funktionshinder ofta behöver speciella spel och
aktiviteter där de kan tävla under rättvisa och
trygga former, eftersom sport innebär fysiska krav
på deltagaren. Det måste dock betonas att när
sådana speciella tävlingar äger rum måste medierna ta sitt ansvar genom att visa dem samma uppmärksamhet som sport för barn utan funktionshinder.« (crc/c/gc/9, punkt 44–46.)

Barn på stängda institutioner, såsom sjukhus eller
institutioner för olika former av frihetsberövande,
kräver också speciella åtgärder. FN:s regler för
skydd av frihetsberövade ungdomar är tydliga när
det gäller rättigheter för barn som är inlåsta:
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»18(c). Ungdomar bör få ta emot och ha sådant
material för fritid och rekreation som stämmer
överens med rättskipningen …«
»47. Alla ungdomar bör ha rätt till en lämplig
tidrymd för daglig fri träning, utomhus när vädret
tillåter, då lämplig rekreation och fysisk träning
normalt bör tillhandahållas. Tillräckligt utrymme
och utrustning bör tillhandahållas för dessa aktiviteter. Alla ungdomar bör ha ytterligare tid för dagliga fritidsaktiviteter, varav viss del bör avsättas
för att utveckla färdigheter inom konst och hantverk, om den unge så önskar. Inrättningen för frihetsberövandet bör säkerställa att alla ungdomar

har den fysiska förmågan att delta i de träningsprogram som ﬁnns. Hälsoundervisning och sjukgymnastik under medicinskt överinseende bör
erbjudas för dem som behöver sådan.«

Till sist bör diskriminering mot ﬂickor på detta
område nämnas, även om kommittén inte speciﬁkt
tar upp problemet. Anledningen är att så gott som
över hela världen orsakar hushållsgöromål att ﬂickor får mindre tid för lek än vad pojkar har, och på
områden där det ﬁnns plats för lek använder pojkar
en större del. Vuxna som samarbetar med barn kan
oftast rätta till detta, men åtgärder behövs.
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Artikel 31 i Sverige
Den nationella kulturpolitiken
och den nationella ungdomspolitiken
År 1996 antog riksdagen mål för en nationell kulturpolitik. I dessa mål stärktes prioriteringarna av barn
och ungdomar. Så gott som alla som får statligt stöd
för sin kulturverksamhet skall redovisa hur de lever
upp till kraven på att prioritera barn och unga. Dessutom lyfter den nationella ungdomspolitiken fram fem
huvudområden som är viktiga för att nå huvudmålen att ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd
och makt. Bland de fem huvudområdena ﬁnns kultur och fritid. Se vidare regeringens propositioner
1996/97:3, Kulturpolitik (för den nationella kulturpolitiken) och 2004/05:2, Makt att bestämma – rätt
till välfärd (för den nationella ungdomspolitiken)
och Statens kulturråds och Barnombudsmannens
skrift Barn och ungas rätt till kultur (Barnombudsmannen informerar, BI2006:02).

Kultur i skolan och på fritiden
I Barnombudsmannens rapport Konst, hur man
lever, å lite annat (2006) slås fast att skolan är en av
de viktigaste samhälleliga institutionerna vad gäller barns rätt till kultur. I skolan skall eleverna få
möjlighet att pröva på och utveckla sin förmåga till
olika uttryck, genom estetisk och skapande verksamhet. Dessutom har skolan ett viktigt uppdrag
att förmedla kunskap och skapa förståelse för olika
kulturer. Läroplanerna Lpo 94 (för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet), Lpf 94 (för de frivilliga skolformerna) och
Lpfö 98 (för förskolan) ger stöd för detta.
Barnombudsmannen presenterar i rapporten en
enkätundersökning gjord bland över 1 000 elever i
ombudsmannens kontaktklasser. Undersökningen
rör kultur både i skolan och på fritiden. Enkätsvaren indikerar att skolan har vissa svårigheter att
uppfylla sina många och omfattande uppdrag inom
kulturområdet i enlighet med barnkonventionen.
Undersökningen pekar bl.a. på regionala skillnader
– barn och ungdomar i storstäder förefaller ha större möjligheter till deltagande i det kulturella och
konstnärliga livet än barn och ungdomar i mindre
kommuner. Relativt få barn och unga i undersökningen säger sig uppleva att de har inﬂytande över
upplevelser och aktiviteter inom kulturområdet i
skolans regi, något som inte står i överensstämmelse med principerna i artikel 12 i barnkonventionen.
Få elever kommer, såvitt framgår av enkätsvaren,
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med egna förslag om aktiviteter eller upplevelser
och än färre får gehör för sina idéer. Vad gäller
barnens fritid, visar enkätsvaren att kulturkonsumtionen är hög bland barn och unga. Svaren visar
också på ﬂera skillnader mellan olika grupper.
Bland annat ﬁnns några tydliga skillnader mellan
ﬂickors och pojkars fritidsaktiviteter. Exempelvis
uppger relativt få pojkar shopping som fritidsaktivitet medan nästan två tredjedelar av ﬂickorna i
undersökningen har markerat detta svarsalternativ
i enkäten. Svaren visar också att ﬂer ﬂickor än pojkar hjälper till med hushållsarbetet hemma.
»Mecka och ﬁxa« är å andra sidan aktiviteter som
intresserar långt ﬂer pojkar än ﬂickor. Traditionella skillnader mellan ﬂickors och pojkars fritidsaktiviteter verkar till vissa delar bestå och återskapas.

Barn med funktionshinder
Barnombudsmannen genomförde år 2001 en
enkätundersökning bland barn både med och utan
funktionshinder. Undersökningen, som redovisades i rapporten Många syns inte men ﬁnns ändå
(2002) visade att det ﬁnns brister i fritidsverksamheter för barn med funktionshinder. Kommunernas och föreningarnas fritidsaktiviteter är inte alltid tillgängliga för barn med funktionshinder. Barnen har också sämre möjligheter att på egen hand
skapa goda kamratrelationer utanför familjen då
det kan vara svårt att få assistans och färdtjänst för
att ta sig till olika aktiviteter.
År 2004 tog Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) initiativ till att i samarbete med
Barnombudsmannen starta projektet Alla barns rätt
till kultur och fritid. Inom ramen för projektet presenterades år 2006 rapporten Fritid för barn och unga
med funktionshinder. Rapporten beskriver vad
kommuner och landsting gör för att göra barn och
ungdomar med funktionshinder delaktiga i beﬁntliga kultur- och fritidsverksamheter. Till grund för
rapporten ligger en enkät som under hösten 2004
skickades till alla landets kommuner. 202 kommuner svarade på enkäten. I rapporten konstateras, på
grundval av enkäten, att hälften av landets kommuner inte gör några särskilda ansträngningar för att
göra fritidsutbudet tillgängligt för barn och unga
med funktionshinder. Det gäller särskilt små kommuner. Vissa av de aktiviteter som anges som
exempel på inkluderande verksamheter är sådana
som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla.

Artikel 31

Exempel på tillämpning av artikel 31
Malmö kulturskola har »pröva på-verksamhet«
som riktar sig till alla sjuåringar i Malmö
Malmö kulturnämnd beslutade i mars 1999 i programmet för barn- och ungdomskultur att alla barn
som växer upp i Malmö skall erbjudas ett kulturellt grundutbud: »Alla barn skall under sitt första
skolår erbjudas gratis deltagande i musik, dans, bild, drama och rörlig bild. Detta är en viktig kulturpolitisk åtgärd för att alla barn ska få kontakt med konstnärliga uttrycksmedel, skall få pröva på …«
Pröva på-verksamheten har därefter varje år vänt sig till kommunens skolor som, om de velat och
haft möjlighet, kunnat anmäla sig och sina förstaklassare. Intresset har varit mycket stort, få skolor
tackar nej till att delta. Pröva på-verksamheten baseras på principerna i barnkonventionen och har till
syfte att inspirera barn att bli delaktiga i kulturlivet och att ge dem möjlighet att aktivt kunna välja
bland sina kultur- och fritidsintressen. Verksamheten bedrivs av tio kulturpedagoger som representerar konstformerna dans, ﬁlm, musik, teater och bild (i vilken också serieteckning ingår).
Verksamheten inleds med en upplevelsedag. Barnen bjuds in till Kulturhuset Mazetti för en upplevelserik kulturvandring. Upplevelsedagen byggs upp kring en historia eller ett tema där alla konstarterna är integrerade. Efter upplevelsedagen kommer »Pröva på« ut till skolan. Barnen och kulturpedagogerna träffas igen och arbetar vidare med de olika konstarterna.
Under läsåret får varje barn som deltar i verksamheten (ungefär 3000 barn per år) träffa »Pröva
på« totalt fyra hela skoldagar. När året som förstaklassare är över har barnet kanske blivit intresserat av en konstform som han eller hon kan gå vidare med i kulturskolans ordinarie verksamhet. Det
kan vara en konstform som barnet kanske aldrig ens hade upptäckt om inte »Pröva på« hade introducerat den.
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Checklista för artikel 31
n Beaktas barns rätt till lek när samhällen och bostadsområden planeras?
n Beaktas barns åsikter vid planering av närmiljön?
n Har barn med funktionshinder tillgång till integrerade fritidsaktiviteter?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 31 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 13
artikel 14
artikel 15
artikel 16
artikel 17
artikel 29
artikel 30
artikel 32
artikel 36
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yttrandefrihet
tanke-, samvets- och religionsfrihet
föreningsfrihet
skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
tillgång till information och massmediernas roll
utbildningens syfte
rättigheter för minoritets- och urbefolkningsbarn
skydd mot barnarbete
massmediernas utnyttjande av barn

Artikel 32

Barnarbete
TEXTEN I ARTIKEL 32

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt
utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra
barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska,
andliga, moraliska eller sociala utveckling.
2. Konventionsstaterna skall vidta lagstiftningsadministrativa och
sociala åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte för att säkerställa
genomförandet av denna artikel. För detta ändamål och med beaktande
av tillämpliga bestämmelser i andra internationella instrument skall
konventionsstaterna särskilt
(a) fastställa en miniålder eller miniåldrar som minderåriga skall ha
uppnått för tillträde till arbete;
(b) föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor;
(c) föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfte att säkerställa
ett effektivt genomförande av denna artikel.

Sammanfattning
I artikel 32 erkänns barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande. Artikeln ger också skydd mot
arbete som kan vara skadligt, inkräkta på barnets
utbildning, skada barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. I
artikeln krävs att konventionsstaterna vidtar lagstiftande, administrativa, sociala åtgärder och åtgärder i utbildningssyfte för att säkerställa genomförandet. Staterna skall särskilt ange en minimiålder eller minimiåldrar för tillträde till arbete, och
de skall föreskriva lämplig reglering av arbetstid
och arbetsvillkor samt lämpliga straff eller andra
påföljder för att säkerställa ett effektivt genomförande av artikeln.
Konventionsstaterna måste beakta »tillämpliga
bestämmelser i andra internationella instrument«.
De mest relevanta är Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och rekommendationer, särskilt Konventionen om minimiålder, 1973
(nr 138) och Konventionen om de värsta formerna av
barnarbete, 1999 (nr 182). FN:s barnrättskommitté

uppmuntrar ständigt konventionsstaterna att ratiﬁcera dessa konventioner.

Internationella instrument
och normer för barnarbete
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
I ILO:s rapport 2006, Slut på barnarbete: Inom räckhåll, rapporteras följande: »År 2004 var 218 miljoner barn fångna i barnarbete, av dem arbetade 126
miljoner med farligt arbete. … Men antalet barnarbetare globalt har minskat med 11 procent under de
senaste fyra åren medan antalet barn i farligt arbete
minskade med 26 procent. För åldersgruppen 5–14
år var minskningen av antalet barn i farligt arbete
till och med större: 33 procent. Den globala bilden
som framträder är att barnarbetet minskar, och ju
skadligare arbetet är och ju mer utsatta de inblandade barnen är, desto snabbare är minskningen.«
(Rapporten Slut på barnarbete: Inom räckhåll, Global
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rapport under uppföljningen av ILO:s deklaration
om grundläggande principer och rättigheter på
arbetet, Internationella arbetskonferensen, nittiofemte sessionen, 2006, Rapport I [B].)
Dessa uppskattningar täcker inte barn som är
sysselsatta i vanliga icke-ekonomiska verksamheter, inte heller dem som utför hushållsarbete på heltid i sina föräldrars eller vårdnadshavares hushåll.
Även om en majoritet av barnarbetet äger rum i
utvecklingsländer förekommer det också barnarbete i industriländer.
ILO:s rapport 2002, En framtid utan barnarbete,
klargör gränserna för sådant barnarbete som skall
avskaffas. Termen »barnarbete« innefattar inte
allt arbete som utförs av barn under 18 år. Många
barn i olika länder utför arbete som helt stämmer
överens med deras utbildning och fysiska och psykiska utveckling. Med stöd i bestämmelserna i konventionerna nr 138 och 182 identiﬁeras i rapporten
tre kategorier av barnarbete som skall avskaffas:
(1) Arbete som utförs av ett barn som är under
den minimiålder som speciﬁcerats i nationell lagstiftning för den typen av arbete.
(2) Arbete som innebär att ett barns fysiska, psykiska eller moraliska välbeﬁnnande riskeras, så kallat skadligt arbete.
(3) De absolut värsta formerna av barnarbete som
internationellt har deﬁnierats till att omfatta slaveri, handel med barn, träldom för skuld och andra
former av tvångsarbete, tvångsrekrytering för utnyttjande i väpnad konﬂikt, prostitution och pornograﬁ samt olaglig verksamhet.

Internationella arbetskonventioner
Sedan 1919 har Internationella arbetsorganisationen antagit ett antal internationella konventioner
som rör barnarbete och kompletterat dem med
rekommendationer. Konventionerna nr 138 och
182 anses vara grundläggande och utgör en del av de
principer som enligt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
(1998) skall respekteras av alla ILO:s medlemsstater. Konventionen om minimiålder, 1973 (nr 138), med
tillhörande rekommendation (nr 146), är en konsolidering av principer som gradvis hade etablerats i
olika tidigare instrument och gäller alla sektorer
med ekonomisk verksamhet, oavsett om barnen är
anställda för lön eller inte. I december 2006 hade
147 stater ratiﬁcerat konventionen nr 138.
Den 17 juni 1999 antogs Konventionen om de värsta formerna av barnarbete (nr 182) tillsammans med
Rekommendationerna om de värsta formerna av barn-
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arbete (nr 190) av ILO:s generalkonferens. I konventionen krävs att de medlemsstater som ratiﬁcerar den skall »vidta omedelbara och effektiva
åtgärder för att säkerställa förbud mot och avskaffande av de värsta formerna av barnarbete« (artikel
1). De »värsta formerna av barnarbete« deﬁnieras
i artikel 3. Deﬁnitionen innefattar arbete som »kan
skada barns hälsa, säkerhet eller moral«. Det är upp
till staterna att avgöra vilka typer av arbete som faller inom ramen för denna deﬁnition, i samråd med
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och
med hänsyn till internationella normer. Medlemsstaterna måste prioritera arbetet med att utforma
och genomföra handlingsplaner för att avskaffa de
värsta formerna av barnarbete. De måste också
utforma lämpliga mekanismer för att övervaka
genomförandet, vidta tidsbestämda åtgärder för att
förhindra barnarbete, ge stöd för att få bort barn
från de värsta formerna av barnarbete och för att
rehabilitera dem, och ge dem tillgång till fri grundläggande utbildning eller yrkesutbildning. Konventionen efterlyser internationellt samarbete eller
bistånd med genomförandet, bl.a. stöd för ekonomisk utveckling, för att utrota fattigdom och för
utbildning. I rekommendationerna (nr 190) ﬁnns
en lång rad riktlinjer för åtgärder för genomförande, bl.a. om internationellt samarbete, bred social
mobilisering (inklusive samråd med de barn som
direkt påverkats av de värsta formerna av barnarbete) och upprätthållande av bestämmelserna.
I december 2006 hade denna konvention ratiﬁcerats av 163 länder. Enligt bestämmelserna i
ILO:s konstitution måste varje medlemsstat årligen rapportera om tillämpningen av de konventioner som den är part i. I konstitutionen ﬁnns också
bestämmelser om att arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer (nationella eller internationella)
skall rapportera om underlåtenhet att följa konventionerna till en kommission som inrättats av ILO:s
styrelse. En stat kan också framföra klagomål om
att en annan stat underlåter att följa konventionerna (om båda är parter i konventionen). Dessa generella förfaranden täcker konventionerna nr 138 och
182, men det ﬁnns inga bestämmelser om internationell övervakning i respektive konvention.
Vid den åttiosjätte sessionen i juni 1998 antog
den internationella arbetskonferensen deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet som säger att alla medlemmar är skyldiga att respektera, främja och förverkliga de grundläggande rättigheter som konventionerna gäller,
liksom föreningsfrihet och icke-diskriminering,

Artikel 32

även om de inte har ratiﬁcerat speciﬁka konventioner. Det gäller då också att avskaffa alla former av
påtvingat eller obligatoriskt arbete och att helt
avskaffa barnarbete.

ILO:s internationella program
för att avskaffa barnarbete
Mer än 80 länder ingår nu i ILO:s internationella
program för att avskaffa barnarbete (IPEC). Arbetet
inleddes 1992, och programmet hjälper länder att
arbeta fram och genomföra omfattande riktlinjer
och målinriktade program och projekt. De deltagande länderna undertecknar ett avtal med ILO, och
enligt detta inrättas nationella styrkommittéer (mer
information ﬁnns på www.ilo.org/childlabour).

Fakultativa protokoll
till konventionen om barnets rättigheter
Det fakultativa protokollet till barnkonventionen
angående handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ trädde i kraft i januari 2002. I
inledningen hänvisas till ILO:s konvention nr 182.
De stater som ratiﬁcerar det fakultativa protokollet
skall åtminstone säkerställa att alla de olika handlingar som har att göra med barnprostitution,
barnpornograﬁ och handel med barn, bl.a. för
tvångsarbete, skall regleras fullständigt i statens
strafﬂagstiftning »oavsett om brotten har begåtts i
landet eller transnationellt, av en enskild person
eller som organiserad brottslighet«. Det andra
fakultativa protokollet till barnkonventionen,
angående barns inblandning i väpnad konﬂikt, är
också det relevant för frågorna kring de värsta formerna av barnarbete.

Det internationella regelverket
för mänskliga rättigheter och barnarbete
Det internationella regelverket för mänskliga rättigheter: Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de två internationella konventionerna, om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om medborgerliga och politiska rättigheter,
innehåller olika bestämmelser som är relevanta för
barnarbete. Allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna försäkrar följande: »Ingen får hållas i
slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla
dess former skall vara förbjudna« (artikel 4). I artikel 8 i Internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter behandlas detta mer utförligt
med närmare deﬁnitioner och vissa undantag.
I artikel 23 i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna hävdas rätten till arbete.

I Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hävdas också mer detaljerat rätten till arbete och till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor (artikel 6–7). I artikel 10(3) krävs
»särskilda åtgärder … för skydd och hjälp« till alla
barn och ungdomar.
I en allmän kommentar om rätten till utbildning
betonar kommittén för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter följande: »Konventionsstaterna har en skyldighet att säkerställa att olika
grupper eller familjer inte är beroende av barnarbete«. Kommittén framhåller särskilt hur viktigt det
är med utbildning för att avskaffa barnarbete och
betonar de skyldigheter som ﬁnns i artikel 7(2) i
Konventionen om de värsta formerna av barnarbete,
1999 (Konvention nr 182)«. (Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Allmän
kommentar nr 13, 1999, hri/gen/1/Rev.8, punkt
55, s. 82.)
När det gäller handel med barn och barnprostitiution är ﬂera andra artiklar i barnkonventionen
relevanta (särskilt artikel 33–34 och det fakultativa
protokollet angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ). Utöver dessa ﬁnns det
olika konventioner som tar upp ämnet, särskilt följande:
 Internationell konvention angående undertryckande av handel med kvinnor och barn från
1921, med tilläggsprotokoll godkänt av FN:s
generalförsamling 1947
 Konvention om bekämpande av handel med
människor och utnyttjande av annans prostitution, godkänd av generalförsamlingen, resolution 317(IV) den 2 december 1949 (som trädde
i kraft 1951). I artikel 1 krävs att staterna kommer överens om att »straffa den som för att tillfredsställa en annan människas begär: 1. köper,
förleder eller bortför en annan person i syfte att
denna skall ägna sig åt prostitiution, även om
personen samtycker till detta; 2. utnyttjar en
annan persons prostitution, även om personen
samtycker till detta«
 Tilläggskonvention om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara
bruk och sedvänjor, antagen av en konferens
med befullmäktigade som sammankallats av
Ekonomiska och sociala rådet resolution 608
(xxi) den 30 april 1956 (trädde i kraft 1957),
artikel 1(d): »Varje bruk eller sedvänja varigenom ett barn eller en ungdom under 18 år överlämnas av en av eller båda sina biologiska föräldrar eller av sin vårdnadshavare till en annan

339

Barnkonventionen

person, mot ersättning eller inte, i syfte att
utnyttja barnet eller ungdomen eller hans eller
hennes arbete.«
 FN:s konvention mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet, 2000, och Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och
bestraffande av handel med människor, särskilt
kvinnor och barn (se artikel 35).

En värld anpassad för barn –
uppföljning av världstoppmötet för barn
Ledare från hela världen åtog sig 1990 att »verka
för att ge barn som arbetar särskilt skydd och för att
avskaffa olagligt barnarbete …« (Världstoppmötet för barn, 20 september 1990, Deklaration om
överlevnad, skydd och utveckling för barn, punkt
20[7]). Vid FN:s generalförsamlings specialsession
om barn 2002 granskades de framsteg som gjorts
sedan världstoppmötet för barn genomfördes, och
nya mål ställdes upp. Staterna förband sig att »vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete enligt deﬁnitionen i ILO:s konvention nr 182 och att utarbeta
och genomföra strategier för att avskaffa barnarbete som strider mot gällande internationella normer« (Rapport från ad hoc-kommittén för hela
generalförsamlingens tjugosjunde specialsession,
En värld anpassad för barn, A/S-27/19/Rev.1, punkt
43[d]).

I rapporten från FN:s generalförsamlings specialsession år 2000, som var en uppföljning till den
fjärde världskonferensen om kvinnor, hänvisas till
barnarbete och till den tunga börda som ansvaret
för hushållsarbetet är för ﬂickor. Det har bidragit
till att ﬂickor inte har tillräckliga möjligheter att bli
självständiga vuxna människor med god självkänsla (a/res/s-23/3, punkt 33).
FN:s barnrättskommitté tar i granskningarna av
staternas rapporter ofta upp hur utsatta ﬂickor är
för olika former av eknomiskt utnyttjande, särskilt
de värsta formerna av arbete.

Frihetsberövade barn
FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar
kräver att ungdomar som är anhållna eller väntar
på rättegång »när så är möjligt bör ha möjlighet att
fortsätta arbeta mot ersättning och att fortsätta sin
teoretiska eller praktiska utbildning, men att det
inte skall krävas att de gör så. Arbete och teoretisk
eller praktisk utbildning bör inte orsaka förlängt
frihetsberövande« (regel 18[b]). Dessutom framgår av regel 44: »Alla nationella och internationella normer för barnarbete och ungdomar som arbetar bör gälla frihetsberövade ungdomar.« I regel
45–46 krävs att frihetsberövade ungdomar när så är
möjligt bör ges tillfälle att utföra arbete mot ersättning och ha rätt till »skälig ersättning«.

Barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande
Global Compact
Vid Världsekonomiskt forum 1999 uppmanade
FN:s generalsekreterare världens företagsledare att
anta Global Compact. I de nio principerna ingår att
eliminera alla former av tvångsarbete och att avskaffa barnarbete (se www.unglobalcompact.org).

Flickor och ekonomiskt utnyttjande
I handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor (Peking, 1995) belyses de särskilda
diskriminerande formerna av barnarbete som
påverkar ﬂickor. Där anges att barnarbete är en av
orsakerna till att 81 miljoner av de 130 miljoner
barn som 1990 inte hade tillgång till grundläggande utbildning var ﬂickor. I handlingsplanens strategiska mål L.6, »att eliminera ekonomiskt utnyttjande av barnarbete och skydda unga ﬂickor som
arbetar«, framhålls normerna i barnkonventionen
och ILO:s konventioner (Rapport från den fjärde
världskonferensen om kvinnor, september 1995,
Handlingsplan, a/conf.177/20, punkt 263 och
282).
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I den första punkten i artikel 32 krävs att staterna
erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt
utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara
skadligt, hindra barnets utbildning eller äventyra
barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
FN:s barnrättskommitté har ännu inte arbetat
fram någon allmän kommentar om artikel 32, men
den har tagit upp staternas skyldigheter i sina allmänna kommentarer »Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling« och »Ungdomars hälsa och utveckling« enligt följande:
»I några länder och regioner socialiseras barn in i
arbete från tidig ålder, även i verksamhet som kan
vara skadlig, innebära utnyttjande och skada deras
hälsa eller hindra deras utbildning och framtid på
lång sikt. Små barn kan t.ex. introduceras i hushålls- eller jordbruksarbete, eller bistå föräldrar
eller syskon som ägnar sig åt skadlig verksamhet.
Även mycket små barn kan vara utsatta för ekonomiskt utnyttjande, som när de används eller hyrs

Artikel 32

ut för att tigga. Utnyttjande av små barn i underhållsbranschen, bl.a. tv, ﬁlm, reklam och andra
moderna medier är också orsak till oro. Konventionsstaterna har ett särskilt ansvar när det gäller
sådana extrema former av skadligt arbete som
deﬁnierats i ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete, 1999 (nr 182)…« (crc/c/
gc/ 7/Rev.1, punkt 36[e].)
»Allt ﬂer ungdomar slutar skolan och börjar
arbeta inom den formella eller informella sektorn
för att hjälpa till med familjens försörjning eller
för lön. Att arbeta under former som stämmer
överens med internationella normer kan vara bra
för den unga personens utveckling, även för hälsa
och utbildning, så länge det inte äventyrar någon
av de andra rättigheterna som gäller för den unge.
Kommittén uppmanar konventionsstaterna att
vidta alla nödvändiga åtgärder för att avskaffa alla
former av barnarbete, först och främst de värsta
formerna av sådant arbete, att fortlöpande ompröva nationella regler om minimiåldrar för tillträde
till arbete i syfte att anpassa dem till internationella normer, och till att reglera arbetsmiljön och
arbetsvillkoren för ungdomar som arbetar (i enlighet med konventionens artikel 32 och ILO:s konventioner nr 138 och 182), för att säkerställa att de
har fullt skydd och tillgång till rättsliga mekanismer för upprättelse …«
»Därför måste konventionsstaterna i synnerhet fullgöra följande skyldigheter: … (e) att skydda ungdomar från alla former av arbete som kan
äventyra deras rättigheter, särskilt genom att
avskaffa alla former av barnarbete och reglera
arbetsmiljön och arbetsvillkoren i enlighet med
internationella normer …« (crc/gc/2003/4,
punkt 18 och 39[e].)

I den allmänna kommentaren nr 9, »Rättigheter
för barn med funktionshinder«, betonar kommittén att barn med funktionshinder är särskilt utsatta för olika former av ekonomiskt utnyttjande, bl.a.
de värsta formerna av barnarbete, liksom handel
med droger och tiggeri. Den rekommenderar staterna att ratiﬁcera ILO:s konventioner nr 138 och
182 och uppmanar staterna att vid genomförandet
av dessa konventioner särskilt uppmärksamma hur
utsatta barn med funktionshinder är och vilka
behov de har (crc/c/gc/9, punkt 75).

Allmän diskussion om »ekonomiskt utnyttjande«
Kommittén höll en allmän diskussion om »ekonomiskt utnyttjande av barn« i oktober 1993. Efter

den antog kommittén »Rekommendationer rörande ekonomiskt utnyttjande av barn« i januari 1994
(Rapport från den femte sessionen, januari 1994,
crc/c/24, s. 38–43).

Kommitténs granskning av staternas rapporter
Kommittén har givit liknande allmänna rekommendationer i sina sammanfattande slutsatser om
konventionsstaternas rapporter. Rekommendationerna omfattar t.ex. behovet av detaljerade undersökningar och övervakning, reformerad lagstiftning, informationskampanjer, klagomålsförfaranden och upprätthållande av lagstiftning samt rehabilitering av barnarbetare. Den har ofta lyft fram
särskilda sektorer eller olika typer av arbete. Anklagelser om tvångsarbete är det som oroar kommittén mest. Om staterna inte har ratiﬁcerat och
genomfört ILO:s konventioner nr 138 och 182 uppmuntrar kommittén dem alltid att göra så.

Fastställa »en minimiålder eller
minimiåldrar som minderåriga skall
ha uppnått för tillträde till arbete«
I artikel 32(2)(a) krävs att en minimiålder eller
minimiåldrar för arbete fastställs. Artikeln anger
inte någon särskild ålder. Men kommittén har
antytt att sådana åldrar bör fastställas mot bakgrund av andra internationella instrument, särskilt
ILO:s konvention nr 138. De grundläggande kraven i ILO:s konvention är:
 ett åtagande »att inom sitt eget land fullfölja en
politik som syftar till att säkerställa ett effektivt
avskaffande av barnarbete och att successivt
höja minimiåldern för tillträde till anställning
eller arbete till en nivå som gör det möjligt för
ungdomar att uppnå full fysisk och psykisk
utveckling« (artikel 1)
 en minimiålder för anställning eller arbete som
inte är lägre än åldern för avslutad obligatorisk
skolgång och aldrig lägre än 15 år (artikel 2)
 en minimiålder »för tillträde till varje anställning eller arbete, som på grund av sin art eller
de omständigheter varunder det utförs medför
risk för ungdomars hälsa, säkerhet eller vandel« (artikel 3).
Men när det gäller dessa minimiåldrar tillåter konventionen vissa begränsade undantag och viss ﬂexibilitet. Vad gäller minimiålder för anställning eller
arbete sägs följande:
 En medlemsstat vars näringsliv och utbild-
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ningssystem inte är tillräckligt utvecklade kan
efter samråd med berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer till en början fastställa en minimiålder av 14 år (artikel 2).
Medlemsstater som ratiﬁcerar kan också efter
samråd, och så länge det inte är skadligt,
undanta begränsade kategorier av anställning
eller arbete, »för vilka speciella och betydande
tillämpningsproblem uppstår«, från tillämpningen av konventionen (artikel 4).
Medlemsstater kan till en början begränsa den
övergripande tillämpningen av konventionen
för valda grenar av ekonomisk verksamhet som
den kommer att tillämpas på senare, genom att
speciﬁcera dessa i en deklaration när de ratiﬁcerar konventionen. Men konventionen måste
åtminstone omfatta »gruvor och mineralbrott:
tillverkningsindustri; byggnads- och anläggningsverksamhet; el-, gas-, och vattenverk;
sanitära anordningar; transport; lager och
kommunikationer; plantager och andra jordbruksföretag, som huvudsakligen producerar
för försäljning, med undantag av familjeföretag
och småbruk, som producerar för den lokala
marknaden och där lönearbetare inte regelbundet är anställda« (artikel 5).
Undantag från konventionen är arbete som
utförs i skolor eller i andra utbildningsanstalter
inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller
teknisk utbildning, eller av en person som är
minst 14 år inom företag (dvs. en lärlingsplats
med minimiåldern 14 år) under speciﬁcerade
omständigheter (artikel 6).
Nationella lagar eller regler kan tillåta lättare
arbete för personer som är 13–15 år (eller till en
början 12–14 år) om det inte är ägnat att inverka skadligt på deras hälsa eller utveckling, och
inte hindrar deras skolgång, deras deltagande i
program för yrkesorientering eller yrkesutbildning, »eller deras förmåga att tillgodogöra sig
den erhållna undervisningen« (artikel 7).
Nationella lagar eller regler kan tillåta sysselsättning eller arbete för personer som är minst
15 år gamla (eller till en början 14 år) men inte
har fullgjort sin obligatoriska skolgång, om förutsättningarna ovan är uppfyllda och antalet
timmar och arbetsvillkoren är fastställda (artikel 7).
Efter samråd kan också vederbörande myndighet genom tillstånd i enskilda fall tillåta undantag »då det gäller sådana ändamål som deltagande i artistuppträdanden«, om tillstånden
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begränsar antalet timmar och föreskriver
arbetsförhållandena (artikel 8).
När det gäller skadligt arbete kan medlemsstaterna
efter samråd i undantagsfall medge sådant arbete
för minderåriga från 16 års ålder »under förutsättning att deras hälsa, säkerhet och vandel inte på
minsta sätt äventyras och att de erhåller fullgod särskild instruktion eller yrkesutbildning i ifrågavarande näringsgren« (artikel 3).
FN:s barnrättskommitté har ständigt hänvisat
till de normer som framgår av ILO:s konvention nr
138 när det gäller minimiåldrar för arbete, ibland
även till förslagen i ILO:s rekommendation nr 146,
där stater uppmanas att ha som mål att efter hand
höja minimiåldern för arbete till 16 år, och till
andra konventioner från ILO. Den har betonat hur
viktigt det är att kräva åldersbevis.

Arbete och utbildning
I punkt 1 i artikel 32 krävs skydd för barnet mot att
utföra arbete som kan »hindra barnets utbildning«. Som visats ovan har kommittén i sina allmänna rekommendationer om ekonomiskt utnyttjande lyft fram sambandet mellan rätten till utbildning, som garanteras i artikel 28, och utnyttjande i
barnarbete. Dessutom krävs i artikel 28 att staterna
skall »vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott«, t.ex. genom att införa mer relevanta läroplaner eller ge bidrag till fattiga familjer (se artikel 28).
I Konventionen om de värsta formerna av barnarbete
från 1999 (nr 182) noteras i inledningen hur viktig
kostnadsfri grundläggande utbildning är, och att de
stater som ratiﬁcerar konventionen skall säkerställa
kostnadsfri grundläggande utbildning för alla barn
som tas bort från de värsta formerna av barnarbete.
Vid granskningen av staternas rapporter har
kommittén belyst skillnader mellan åldern för fullgjord obligatorisk skolgång och åldern för tillträde
till arbete, och då föreslagit att de bör sammanfalla.
Kommittén har visat att viss ﬂexibilitet är tillåten
vad gäller »säsongsarbete«.

Föreskriva »en lämplig reglering
av arbetstid och arbetsvillkor«
I artikel 32 krävs detaljerade regler för de tillfällen
då barn får arbeta: när de är över minimiåldrarna
och när arbetet inte kan vara skadligt, hindra barnets utbildning eller riskera barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala ut-
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veckling. I ILO:s konvention nr 138 anges de tillåtna undantagen och där krävs också att antalet
arbetstimmar och gällande arbetsvillkor skall föreskrivas. Det ﬁnns olika ILO-konventioner som
skyddar barn från nattarbete (se också artikel 31,
barnets rätt till vila och fritid). I ILO:s konvention
nr 77, 78 och 124 föreskrivs att barn skall genomgå
en grundlig läkarundersökning.

Våld mot barn på arbetsplatsen
Kommittén har blivit allt mer oroad över utbredningen av våld mot barn på arbetsplatsen (och de
»värsta formerna« av barnarbete utgör i sig själva
våld). I den allmänna kommentaren nr 8, »Barnets
rätt till skydd mot aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning«, noterar kommittén att dessa former av bestraffning används vid
barnarbete, bl.a. vid arbete i hemmet:
»Kommittén betonar att det är väsentligt att förbudet mot aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning måste upprätthållas i
alla situationer då barn arbetar.«

Den föreslår att förbudet mot aga uttrycks tydligt i
arbetslagstiftningen (crc/c/gc/8, punkt 35–36).
I rapporten från FN:s generalsekreterares studie
om våld mot barn, som presenterades för generalförsamlingen 2006, noteras att det endast ﬁnns
knapphändig information om våld mot barnarbetare, särskilt dem inom den informella sektorn:
»Inom alla regioner drabbas många miljoner barn
som arbetar, både legalt och illegalt, av fysiskt,

sexuellt och psykiskt våld. Det kan användas för att
tvinga barn att arbeta, eller för att straffa eller kontrollera dem på arbetsplatsen. Några kategorier av
illegalt arbete har deﬁnierats som ’de värsta formerna av barnarbete’ och utgör i sig våld mot barn
…« (A/61/299, punkt 64–68).
I rapporten ges nyckelrekommendationer när
det gäller våld på arbetsplatsen (A/61/299, punkt
113; en sammanfattning av övergripande rekommendationer i rapporten ﬁnns under artikel 19).

Föreskriva »lämpliga straff eller andra
påföljder i syfte att säkerställa ett effektivt
genomförande av denna artikel«
I ILO:s konvention nr 138 krävs att »alla erforderliga åtgärder, inbegripet lämpliga sanktioner«
måste vidtas av vederbörande myndighet för att
säkerställa att bestämmelserna efterlevs. Nationella lagar eller regler eller en behörig myndighet måste också deﬁniera vem som har ansvaret för att konventionens krav uppfylls och vilka register eller
andra handlingar (»om möjligt vederbörligen
styrkta«) som måste upprättas för att registrera
namn och födelsedatum för alla under 18 år som är
anställda eller arbetar (artikel 9).
Kommittén har föreslagit olika sätt att nå
»effektivt genomförande« enligt artikel 32(2)(c),
bl.a. arbetsinspektörer, klagomålsförfaranden (se
också artikel 12), och lämpliga påföljder i fall då
bestämmelserna inte följs. Dessa bör täcka alla former av anställning och arbete, även inom den informella sektorn.
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Artikel 32 i Sverige
Artikel 32 förbjuder inte barnarbete generellt, utan
bara sådant barnarbete som är skadligt för barnets
utveckling och hälsa. Utgångspunkten är att barn
skall gå i skola, inte arbeta.

Regler för barns möjligheter att arbeta
I arbetsmiljölagen (1977:1160) ﬁnns regler om hur
barn får arbeta, liksom i Arbetarskyddsstyrelsens
kungörelse med förskrifter om minderåriga (afs
1996:1).
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt
uppnå en god arbetsmiljö. Enligt lagen får ett barn
börja arbeta först under det kalenderår då han eller
hon fyller 16 år. Skolplikten skall också ha fullgjorts. Den som har fyllt 13 år får dock utföra lätt
arbete som inte är skadligt för hans eller hennes
hälsa, utveckling eller skolgång. Ett barn får inte
anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför
risk för olycksfall eller för överansträngning eller
annan skadlig inverkan på barnets hälsa eller
utveckling. Den som ännu inte fyllt 13 år får som
huvudregel inte anlitas till arbete.
I kungörelsen (afs 1996:1) anges bl.a. att
»arbetsuppgifter för minderåriga skall väljas med
stor omsorg« och att »särskild hänsyn skall tas till
den minderåriges fysiska och psykiska förutsätt-

344

ningar för arbetet«. Kungörelsen innehåller vidare
särskilda bestämmelser för vissa riskfyllda arbeten
och bestämmelser om undantag för arbete före 13
års ålder (såsom försäljning av majblommor och
jultidningar och mycket lätt arbete inom jordbruk
som drivs av någon i den egna familjen).
Barn som går i grundskolan och är mellan 13 och
15 år får sommarjobba om vårdnadshavarna tillåter
det. Arbetet skall vara lätt och riskfritt. Barn som
har gått ut grundskolan och har fyllt 16 får ha ett
sommarjobb som är normalt och riskfritt. Även
jobb under terminstid är tillåtet. För barn i grundskolan gäller att ett sådant arbete inte får inverka på
skolgången. Se vidare Arbetsmiljöverkets hemsida,
www.av.se.
International Labour Organization (ILO) antog år 1973 konventionen (nr 138) och rekommendationen (nr 146) om minimiålder för tillträde
till arbete och år 1999 konventionen (nr 182) och
rekommendationen (nr 190) om förbud mot och
omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. Sverige har ratiﬁcerat båda
konventionerna, se vidare regeringens propositioner 1989/90:60 respektive 2000/01:93. De två
konventionerna räknas till ILO:s åtta centrala rättighetskonventioner och är bland de mest ratiﬁcerade.

Artikel 32

Checklista för artikel 32
n Finns tillräcklig möjlighet för barn som arbetar att få rådgivning om anställningsvillkor m.m.?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 32 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 15
artikel 27

föreningsfrihet (fackföreningar)
föräldrarnas och statens skyldighet att säkerställa den levnadsstandard som
krävs för barnets utveckling
artikel 28 rätten till utbildning
artikel 31 rätten till fritid, lek och rekreation
artikel 33 skydd mot drogmissbruk
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
artikel 36 andra former av skadligt utnyttjande
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt

345

Artikel 33

Barn och drogmissbruk
TEXTEN I ARTIKEL 33

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande
lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa deﬁnieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.

Sammanfattning
I artikel 33 krävs att de stater som ratiﬁcerat konventionen vidtar alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot olaglig användning av narkotika eller
psykotropa ämnen (»drogmissbruk«) såsom dessa
deﬁnieras i internationella överenskommelser, och
att de förhindrar att barn används vid framställning
av eller handel med sådana ämnen. De internationella överenskommelser som är relevanta i sammanhanget är Konventionen om narkotika (1961)
med ändringar i protokoll från 1972, och Konventionen om psykotropa ämnen (1971). De preparat och
ämnen som kräver kontroll delas upp i följande breda grupper:
 opiater (t.ex. opium, heroin, morﬁn)
 produkter som framställs ur kokabuskens blad
(t.ex. kokain och crack)
 cannabisprodukter (marijuana)
 centralstimulerande medel (t.ex. amfetamin,
metamfetamin, ecstasy)
 andra psykotropa/psykoaktiva ämnen som kan
vara beroendeframkallande eller som vid missbruk kan leda till sociala problem och hälsoproblem som motiverar internationell kontroll
(lugnande medel som barbiturater, hallucinogener som LSD).
Dessutom använder barn droger som kan förändra
deras mentala tillstånd, vara skadliga för hälsan
eller beroendeframkallande, t.ex. alkohol, tobak
och lösningsmedel. De kontrolleras inte i internationella överenskommelser, men i många stater

kan det vara »olagligt« att barn använder dem. De
åtgärder som staten skall vidta omfattar lagstiftande, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i informationssyfte. I artikeln betonas skydd
och förebyggande arbete, och artikeltexten måste
läsas tillsammans med resten av konventionen.

Bakgrund
Under decennierna efter andra världskriget var
barns inblandning i olaglig droghantering inte
något stort problem, så frågan fanns inte med i den
tidens deklarationer och konventioner. I dag orsakar stigande siffror för drogmissbruk bland barn
och ungdomar stor oro över hela världen eftersom
missbruket hotar både enskilda barns utveckling
och ländernas ekonomiska välstånd och sociala förhållanden.
I sammanfattningen från generalförsamlingens
specialsession om barn 2002 garanteras att staterna
skall: »Påskynda fortsatt utveckling och genomförande av handlingsplaner för barn och ungdomar,
särskilt i skolan, för att förebygga/försöka hindra
användningen av tobak och alkohol, upptäcka,
bemöta och förebygga handel med och användning
av narkotika och psykotropa ämnen förutom i
medicinskt syfte, bl.a. genom att främja informationskampanjer i massmedierna om deras skadliga
effekter och om risken för beroende, och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera de grundläggande
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orsakerna.« (Ad hoc-kommitténs sammanfattning
från generalförsamlingens tjugosjunde specialsession, a/s-27/19/Rev.1, punkt 11.)

Hotet mot barnen
Eftersom barn är mest benägna att använda billiga
droger, beror utbredningen delvis på geograﬁ.
Cannabis (marijuana) ﬁnns i de ﬂesta länder, kokapasta i Sydamerika, opium i Asien osv. Dessutom är
centralstimulerande medel av typen ecstasy populära bland ungdomar i Europa och Nordamerika,
medan metamfetamin är populärt bland ungdomar
i vissa länder i östra och sydöstra Asien, delvis därför att dessa droger inte associeras med socialt
utanförskap eller beroende, utan brukar betraktas
som partydroger.
Därutöver skaffar och använder barn i nästan
alla länder alkohol, tobak och lösningsmedel olagligt, men dessa droger ﬁnns inte med i internationella överenskommelser. Alkohol används i många
samhällen och tobak överallt, trots att båda kan
vara extremt skadliga för hälsan och beroendeframkallande. Lösningsmedel uppfattas på många håll
som en barnens drog. Försäljning och innehav av
lösningsmedel är svårt att reglera eftersom sådana
ingår i en lång rad produkter, och det ger ytterligare problem med missbruk. Sniffning (den kortare
termen för missbruk av lösningsmedel) är speciellt
vanligt bland barn som bor och arbetar på gatan,
eftersom det är ett snabbt och billigt sätt att ﬂy
verkligheten. Kommittén har dessutom riktat uppmärksamhet mot droger som av den lokala kulturen inte anses som skadliga, t.ex. mediciner eller
svaga narkotiska preparat, men som inte bör ges till
barn.
Användning av droger bland den vuxna befolkningen är illa nog, men när barn tar droger kan det
medföra att deras psykiska eller fysiska utveckling
skadas så att de får men för livet. Staterna måste
därför vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda
barn mot droger.
Drogmissbruk förknippas också med kriminalitet. Barn som använder droger kan ofta spela en
viss roll vid framställning av och handel med droger, och de kan den vägen börja begå andra brott
och utnyttjas på andra sätt.
I ILO:s konvention om de värsta formerna av
barnarbete deﬁnieras begreppet »de värsta formerna av barnarbete« som att omfatta även »…
utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn
för olaglig verksamhet, särskilt för framställning av
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och handel med narkotiska preparat som de deﬁnieras i relevanta internationella fördrag …« (artikel 3). Kommittén har uttryckt djup oro inför stater
där barn anställs inom handel med droger eller där
barn har dragits in i kriminalitet för att ﬁnansiera
sitt eget missbruk.
Skyldigheten enligt artikel 33 att »skydda barn
från olaglig användning av narkotika …« omfattar
även att skydda barn mot effekterna av vuxnas missbruk. Gravida kvinnor som är beroende av droger
kan t.ex. föda barn som till följd av missbruket har
funktionshinder på grund av fysiska skador eller
utvecklingsstörning. Nyfödda barn kan också drabbas av abstinenssymtom. Om föräldrarna eller andra
familjemedlemmar missbrukar droger kan det också
resultera i att barnen vanvårdas eller skadas.
Kommittén har uppmanat många länder att
arbeta systematiskt för att skydda barn mot droger,
bl.a. genom att utveckla handlingsplaner tillsammans med FN:s organisation mot kriminalitet och
droger, UNODC, (tidigare FN:s program för narkotikakontroll, UNDCP) och andra internationella organisationer.

Att förstå drogmissbruk
Problemet med barns drogmissbruk är särskilt oroande för vuxenvärlden eftersom vi inte riktigt kan
kartlägga det, och vi vet inte hur vi bäst skall tackla
det. Att helt enkelt lagstifta mot framställning av
och handel med droger räcker uppenbarligen inte.
Om vi inte förstår problemet kan vi inte göra
något åt det, och det är tydligt att barns drogmissbruk förtjänar hög prioritet inom forskningen, både
för att beskriva problemet och för att hitta effektiva
sätt att bekämpa det. Dessa innefattar att identiﬁera skydds- och riskfaktorer och att utvärdera positiva ingripanden. Det kommer att vara skillnad mellan strategier som riktas mot barn i samhällen där
drogerna spelar stor roll för ekonomin och de där
drogerna är ett problem, men i båda fallen är ungdomarnas egna uppfattningar av största vikt. Staterna ombeds att till UNODC rapportera om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder mot drogmissbruk, och kommittén uppmanar
staterna att granska och analysera fenomenet.

Lagstiftningsåtgärder och
administrativa åtgärder mot droger
De ﬂesta formerna av framställning av eller handel
med droger är vanligtvis redan olagliga, men län-
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derna kan utdöma strängare straff för vuxna om
barn ﬁnns med i verksamheten. På samma sätt kan
kriminallagstiftningen säkerställa att försäljning
eller langning av droger till barn betraktas som ett
allvarligare brott. Barn är inte bara mer utsatta än
vuxna, det ﬁnns också bevis för att langare medvetet riktar in sig på dem, t.ex. genom att låta dem
prova gratis.
Rättsliga åtgärder behövs också beträffande
missbruk av lösningsmedel så att barn hindras från
att få tillgång till sådana medel, t.ex. genom att kriminalisera försäljning av lösningsmedel till barn
utan tillåtelse från föräldrar eller andra. Likaså bör
det vara förbjudet att förse barn med lösningsmedel
om det är sannolikt att de kommer att missbruka
dem.
Barns användning av alkohol och tobak kan också minskas genom lagstiftningsåtgärder såsom förbud mot att sälja alkohol eller cigaretter till barn,
eller genom att reglera marknadsföringen av sådana varor, t.ex. genom att förbjuda alkoholhaltiga
drycker som har tonåringar som målgrupp eller
reklam för alkohol eller tobak i allmänhet.
I den allmänna kommentaren »Ungdomars hälsa och utveckling« rekommenderar kommittén att
staterna reglerar marknadsföringen som inriktas
mot barn när det gäller produkter som är skadliga
för hälsan:
»Kommittén oroas över det inﬂytande som marknadsföringen av skadliga produkter och livsstilar
har på ungdomars hälsobeteende. I linje med konventionens artikel 17 uppmanas konventionsstaterna att skydda ungdomar mot information som
är skadlig för deras hälsa och utveckling, samtidigt
som de bör framhålla information och material
från olika nationella och internationella källor.
Konventionsstaterna uppmanas därför att reglera
eller förbjuda information om och marknadsföring av ämnen som alkohol och tobak, särskilt när
den riktar sig mot barn och ungdomar.«
(crc/gc/2003/4, punkt 25.)

Utöver att förbjuda framställning av droger kan
staterna vidta åtgärder för att bekämpa ekonomiskt
beroende av droger, t.ex. genom att via bidrag eller
skattelättnader uppmuntra bönder att odla andra
grödor än sådana som kan användas till droger.
Konstruktiva åtgärder. Den brottsliga sidan av saken
bör inte dölja det faktum att det är barn som är
inblandade, ofta mycket utsatta barn som har små

möjligheter i livet. UNODC poängterar att vissa
grupper av barn är särskilt i riskzonen: barn som
arbetar eller bor på gatan, ﬂyktingar, offer för katastrofer och de som kommer från marginaliserade
länder. Kommittén har också noterat de särskilda
behov av förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder mot droger som socialt utestängda grupper har, t.ex. de som bor i ﬂyktingläger och
slumområden eller de som avbryter sin skolgång.
Det bör därför noteras att artikel 33 gäller att
»skydda« barn mot drogmissbruk. Att lägga hårda
institutionsstraff på barn för drogmissbruk är en
ineffektiv form av skydd. Omhändertagande kan
hindra att barn utsätts för droger (men inte nödvändigtvis), men det kan inte lära dem hur de skall
hantera problemet när de väl är tillbaka på gatorna
igen. Det kan snarare vara så att fängelser eller särskilda ungdomshem kan utsätta dessa barn för allvarligare former av drogmissbruk eller fungera som
inkörsport till drogernas undre värld. Det är mer
konstruktivt att ge sociala än juridiska myndigheter befogenhet att ingripa i fall då barn missbrukar
droger. Kommittén har konsekvent vänt sig mot att
barn som använder droger kriminaliseras och
uttryckt oro över länder som misslyckas i detta
avseende. Den är också orolig över reaktioner som
inte innebär kriminalisering men som ändå är stigmatiserande eller innebär att barn berövas friheten
eller andra medborgerliga rättigheter, såsom att
placera barn på slutna rehabiliterings- eller psykvårdsavdelningar.

»Sociala åtgärder i upplysningssyfte«
Enligt UNODC är det inte endast ett förhållningssätt eller en strategi som har visat sig fungera för att
förebygga eller behandla drogmissbruk.
Generellt sett behöver ﬂera olika sektorer i samhället mobiliseras för att få bort de faktorer som
utsätter barn och ungdomar för risken att missbruka droger, samtidigt som de skall stärka eventuella
skyddande faktorer och identiﬁera och bistå barn
och ungdomar som redan använder droger. Skolan,
hälso- och sjukvården, familjer, massmedier, religiösa och andra ungdomsgrupper och ungdomscenter samt rättsliga myndigheter spelar alla en roll
för att genomföra aktiviteter som utvecklats utifrån erfarenhet. Ungdomar bör aktivt delta i detta
arbete och verksamheten bör noga övervakas och
utvärderas.
Det förebyggande arbetet bör inte enbart inriktas på information om riskerna med droger utan
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också på att ge möjligheter till och kunskap om en
hälsosam livsstil. Dessutom är det väsentligt att
den information som ges grundas på vetenskap, att
den inte är överdriven utan ges på ett sätt som är
tilltalande och trovärdigt för ungdomar. När det
gäller massmediernas särskilda roll sägs i FN:s
riktlinjer för förhindrande av ungdomsbrottslighet
(Riyadhriktlinjerna): »Massmedierna bör vara
medvetna om sin betydande sociala roll och sitt
ansvar, liksom sitt inﬂytande, i informationsöverföringen kring ungdomars drog- och alkoholmissbruk. De bör använda sin makt för att förebygga
drogmissbruk genom att sända konsekventa budskap och inta ett balanserat förhållningssätt. Effektiva kampanjer på alla nivåer för att öka medvetenheten om droger bör främjas« (punkt 44).
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver också vara medvetna om barns drogmissbruk. I
ett antal länder kan inte personalen inom barnsjukvården identiﬁera och hantera drogmissbruk hos
barn, samtidigt som vuxensjukvården inte accepte-
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rar minderåriga klienter eller patienter. Barnsjukvården kan också vara dåligt utbyggd eller kostsam.
Det ﬁnns ett akut behov av behandlings- och rehabiliteringsinsatser i många länder.
Kommittén har också noterat de särskilda behoven i detta avseende hos barn som drabbats av hiv/
aids (se Allmän kommentar nr 3, »Hiv/aids och
barnets rättigheter«, crc/gc/2003/3, punkt 39). I
FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar
krävs att institutioner för frihetsberövade »skall
sträva efter att upptäcka eventuella fysiska eller
psykiska sjukdomar, drogmissbruk eller andra tillstånd som kan hindra den unges integrering i samhället, och skall behandla dessa«, och de »skall
anta speciella handlingsplaner som administreras
av kvaliﬁcerad personal för att förebygga drogmissbruk och för rehabilitering. Dessa program skall
anpassas efter ålder, kön och de behov som de
berörda ungdomarna kan ha. Utbildad personal
skall tillhandahålla avgiftning för drog- eller alkoholberoende ungdomar« (regel 53–54).

Artikel 33

Artikel 33 i Sverige
Alkohollagen (1994:1738) reglerar tillverkning,
marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och
handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit. I lagen anges ett förbud mot försäljning och utlämning av alkoholdrycker till den
som är under 18 år. Det anges också att den som
lämnar ut alkohol har ett ansvar att förvissa sig om
att mottagaren av drycken verkligen har fyllt 18 år.
Inte heller får man, enligt lagen, bjuda en person
under 18 år på alkohol om det »med hänsyn till den
bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är
uppenbart oförsvarligt«. Alkoholförordningen
(1994:2046) innehåller vissa närmare bestämmelser om alkohollagen.
Tobakslagen (1993:581) innehåller bestämmelser om var begränsningar och förbud mot bruk av
tobak och exponering för tobaksrök skall råda och
om rökfri arbetsmiljö. Bland annat anges att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet
för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på
motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem. Dessutom ﬁnns i lagen bestämmelser
om åldersgränser, bl.a. att tobaksvaror inte får säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år och att den som
lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
Narkotikastrafﬂagen (1968:64) och lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika med tillhörande förordningar reglerar straffen för narkotikabrott respektive under vilka förutsättningar (»för
medicinskt, vetenskapligt eller annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget«) narkotika
undantagsvis får importeras, tillverkas, bjudas ut
till försäljning osv. Den svenska narkotikalagstiftningen är i första hand inriktad på att förhindra spridning av narkotika. I och med att målet för
narkotikapolitiken är ett helt narkotikafritt samhälle där handel med narkotika i princip är helt förbjuden, ﬁnns inga specialregler för handel med narkotika till personer under 18 år som är fallet med
alkohol- och tobakslagstiftningen.
I de tredje sammanfattande slutsatserna för Sveriges del välkomnade FN:s barnrättskommitté skolundervisningen om, bl.a., användningen av droger och tobak och missbruk av alkohol, men
uttryckte också oro över den allmänna förekomsten av droger och tobak samt missbruk av alkohol
och rekommenderade regeringen att fortsätta sitt

arbete mot användningen och missbruket (punkt
33–34).
Även i de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte kommittén oro över missbruket hos ungdomar, och rekommenderade regeringen att företa
systematiska ansträngningar för insamling av statistik och övervakning särskilt beträffande drogmissbruket i sårbara grupper (punkt 21).
Barnombudsmannen har undersökt ungdomars
vanor och attityder till droger, och 2005 publicerade man i samverkan med Mobilisering mot narkotika (se nedan) rapporten Drogfri tid. I denna rapport redovisades ungdomars syn på varför de prövar eller inte prövar alkohol och narkotika. Dessutom fokuserade Barnombudsmannens årsrapport
2005, Öppna för gränser, på barns och ungas tankar
om alkohol, tobak och narkotika. Av rapporten
Drogfri tid framgår bl.a. att de ﬂesta ungdomar aldrig har prövat narkotika och att många helt tar
avstånd från narkotika. Däremot är attityden bland
ungdomarna att alkohol är socialt accepterat. Barnombudsmannens undersökningar ger för handen
att föräldrarna är den viktigaste förebilden för ungdomar. Som regel ﬁnns i hemmen tydligare regler
kring narkotika och tobak än kring alkohol, något
som enligt Barnombudsmannen återspeglas i ungdomars vanor och attityder. I rapporten Drogfri tid
framkommer att föräldrars regler och förbud kring
alkohol gör att särskilt yngre tonåringar inte dricker. Barnombudsmannen anser att kunskapen om
föräldrars centrala betydelse för ungdomars syn på
alkohol och narkotika borde ökas hos beslutsfattare och allmänhet.

Handlingsplaner för bekämpning
av alkohol och narkotika
I november 2005 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om nya nationella alkoholoch narkotikahandlingsplaner (proposition 2005/
06:30). Syftet med handlingsplanerna är att ange
inriktningen för hur en förstärkning av samhällets
insatser under åren 2006–2010 skall genomföras,
samt för hur insatserna skall följas upp. I båda
handlingsplanerna utgör barn och ungdomar viktiga målgrupper när det gäller förebyggande arbete
och tidiga insatser. För alkoholhandlingsplanen
gäller att särskilt prioriterade delmål bland andra är
att ingen alkoholkonsumtion skall förekomma
under uppväxten och att skjuta upp alkoholdebuten. Ett mål för narkotikahandlingsplanen är att
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rikta insatser mot tillgången och efterfrågan på
narkotika i syfte att minska nyrekryteringen till
missbruk. Det övergripande målet för den svenska
narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle.
I propositionen anges att särskilda stödinsatser
krävs för ﬂickor och pojkar som tillhör särskilda
riskgrupper, nämligen barn till föräldrar med missbruksproblem, alkoholberoende eller psykiska problem.
År 2001 inrättades Alkoholkommittén, en kommitté som sorterar under Socialdepartementet och
som ﬁck i uppdrag att i enlighet med den då gällande alkoholhandlingsplanen förebygga alkoholskador bl.a. genom att samordna insatser på nationell nivå, stimulera insatser på regional och lokal
nivå i samverkan med kommuner och landsting och
bedriva informationsinsatser och opinionsbildning
nationellt (se kommittédirektiv 2001:22 och
tilläggsdirektiv 2005:125). Året därpå beslutade
regeringen att tillsätta en nationell narkotikasamordnare med uppdraget att genomföra och följa upp
den då gällande narkotikahandlingsplanen och
samordna narkotikainsatserna på nationell nivå.
Samordnaren har till sin hjälp ett kansli som
benämns Mobilisering mot narkotika. Samordnaren skall aktivt samverka med berörda departement,
myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer
och föreningslivet i övrigt, inklusive ungdomarnas
egna organisationer med ﬂera, och genom ett aktivt
samspel med bl.a. kommunal- och landstingspolitiker bedriva ett narkotikapolitiskt opinionsarbete
och stimulera insatser på regional och lokal nivå (se
vidare kommittédirektiv 2002:06 och tilläggsdirektiv 2005:126 och 2006:76). Både Alkoholkommittén och den nationella samordnaren mot narkotika
har haft verksamhet med barn i fokus. Exempelvis
har Alkoholkommittén publicerat boken Tonårsparlören som innehåller tips på hur föräldrar kan förhålla sig till tonåringar och alkohol.

Drog- och alkoholförebyggande
arbete mot droger i skolan
Statens folkhälsoinstitut ﬁck hösten 2004 i uppdrag
av regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera och genomföra den implementeringsplan
som tidigare redovisats till regeringen om alkoholoch drogförebyggande arbete i skolan. Folkhälsoinstitutet skall föra ut kunskap om verkningsfulla
metoder om hur det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet skall kunna stärkas i skolan. Arbetet
skall ske i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Myndigheten för skolut-
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veckling och i dialog med Brottsförebyggande rådet
och Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (nu Sveriges kommuner och landsting,
SKL). Uppdraget skall avrapporteras årligen med
slutrapport senast 31 december 2007. Uppdraget
avser grundskolan och har som mål bl.a. att alla
kommuner skall nås av information om värdet av en
alkohol- och narkotikapolicy i skolan, att kommunerna tar ansvar för att stimulera skolor att skapa
policies för att främja elevers hälsa och förebygga
alkoholskador, drogmissbruk samt andra riskbeteenden och att framställa och sprida kunskapsunderlag och annat material. Bland annat har en handledning för så kallade motiverande samtal inom elevhälsan tagits fram. Under 2007 kommer konferenser
för politiker, skolledare och andra tjänstemän att
genomföras i samtliga län i samarbete med regionala aktörer. Inom uppdraget betonas fyra »hörnstenar« i skolans förebyggande arbete: samverkan med
och stöd till föräldrar, ett positivt klassrumsklimat
med bl.a. ett stärkt lärarledarskap och förebyggande
arbete mot mobbning och skolk, utvecklandet av fritidsaktiviteter där ungdomar med olika bakgrund
integreras och en stärkt roll för elevhälsan. Se vidare
www.fhi.se (Skolan förebygger).

Missbruk bland ﬂickor
Sedan mitten av 1990-talet fram till 2004 har den
totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med
cirka 30 procent. Konsumtionsökningen i procent
har sedan mitten av 1990-talet varit lika omfattande bland män som bland kvinnor, även om män
generellt sett dricker dubbelt så mycket alkohol
som kvinnor. De drogvaneundersökningar bland
skolelever i årskurs 9 som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) visar att ﬂickors konsumtionsnivå har ökat
kraftigt. Se vidare publikationen Tonårsﬂickors levnadsvanor, Alkoholkommittén, 2005.
I slutet av 2003 genomförde Maria Ungdom – en
klinik inom Stockholms läns sjukvårdsområde som
arbetar med olika former av missbruk bland en
bred grupp ungdomar – en kartläggning bland sina
patienter. Undersökningen visade att andelen ﬂickor som kommer till kliniken har ökat och att ﬂickor startar tidigare med alkoholdrickande än pojkar
och också kommer till kliniken i yngre år rent generellt än pojkarna. Se vidare publikationen Tonårsﬂickor och alkohol – Ett möte mellan forskare och praktiker, Alkoholkommittén 2004.
I den ovan nämnda propositionen om nya alkohol- och narkotikahandlingsplaner lyfter rege-

Artikel 33

Exempel på tillämpning av artikel 33
Mentorskapsprogram för att förebygga droganvändning bland barn
Mentor Sverige är en ideell organisation som, genom att stärka relationer mellan unga och vuxna,
arbetar för att unga skall välja bort droger. Genom sitt mentorskapsprogram erbjuder Mentor Sverige ungdomar i årskurs 8 en vuxen förebild under ett års tid. Mentorskapsprogrammet har till syfte att
stärka barnens självkänsla och därmed förebygga missbruk, att öka integrationen mellan olika grupper i samhället (unga–vuxna, företag–skola och människor med och utan invandrarbakgrund), att
utveckla goda sociala nätverk och personlig utveckling för mentorer och elever. Programmet vänder
sig till elever som upplever att de vill ha ﬂer vuxna relationer. Programmet bygger på frivillighet och
de som är intresserade söker till programmet. De vuxna är ofta anställda på företag som har ett samarbete med Mentor Sverige, det är dock inte ett krav. Barnen har ofta fått information om programmet genom skolan.
För att barnet och mentorn i så stor utsträckning som möjligt skall ha liknande intressen och passa ihop så bra som möjligt genomförs intervjuer med alla sökande – såväl barn som vuxna. På så vis
ökar möjligheterna att relationen fungerar. Som huvudregel matchas ﬂickor med kvinnor och pojkar
med män. För att accepteras som mentor måste den vuxne ha goda referenser. Dessutom kontrolleras om han eller hon förekommer i rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Programmet inleds med en gemensam start där barn och mentorer träffas första gången. Därefter
står det paren fritt att välja tid och plats för kommande möten. Paren träffas under ett års tid, ungefär två gånger per månad. Aktiviteterna beslutar paren själv om – cafébesök, gå på ishockey, ta en
sminkkurs eller helt enkelt ta en promenad och prata.
Inför programstarten får de blivande mentorerna en utbildning som Mentor Sverige ansvarar för
och under programmets gång får både barn och mentorer uppföljning och handledning. Mentor Sverige understryker i sitt informationsmaterial att programmet är ett samarbete mellan ungdomar och
vuxna och bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Paren är exempel för varandra, lär av
varandra, utvecklas tillsammans och gör saker som är givande för båda.

ringen fram att många av landets kommuner oroas
över den ökande alkoholkonsumtionen bland ﬂickor och över svårigheterna att nå dem med förebyggande insatser. Regeringen betonar att förebyggande insatser måste ta hänsyn till ﬂickors och pojkars

olika behov och att det krävs ett ökat kunskapsunderlag om ﬂickors alkoholkonsumtion och att
metoder i det förebyggande arbetet utvecklas som i
högre grad når ﬂickor (se vidare prop. 2005/06:30,
s. 44 f.).
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Checklista för artikel 33
n Genomförs kampanjer för att förhindra att barn använder droger?
n Utvärderas handlingsplaner, undervisning och kampanjer som syftar till att barn inte
skall använda droger?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 33 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 17 tillgång till information och massmediernas roll
artikel 19 barn som utsatts för våld
artikel 24 hälso- och sjukvård
artikel 29 utbildning för att förbereda barn för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle
artikel 32 skydd mot skadligt arbete eller utnyttjande
artikel 37 skydd för frihetsberövade barn
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 34

Sexuellt utnyttjande av barn
TEXTEN I ARTIKEL 34

1. Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall
konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala
och multilaterala åtgärder för att förhindra
(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling;
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;
(c) att barn utnyttjas i pornograﬁska föreställningar och i pornograﬁskt
material.

Sammanfattning
Enligt artikel 34 har staterna en skyldighet att skydda barn mot »alla former av sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp« och att vidta åtgärder särskilt mot de tre (och ofta sammanlänkade) formerna av utnyttjande: sexuellt utnyttjande, prostitution och pornograﬁ, som anges i punkterna (a), (b)
och (c). Artikel 19 omfattar mer allmänt skydd mot
»alla former av fysiskt eller psykiskt våld«, och där
nämns speciﬁkt sexuella övergrepp. Utnyttjande av
barn för prostitution och pornograﬁ är kopplat till
handel med barn (se artikel 35).
Sexuellt utnyttjande av barn belystes utförligt
inom FN under 1990-talet. En särskild rapportör
för handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ utnämndes, handlingsplaner utarbetades av kommissionen för mänskliga rättigheter,
och den första och andra världskongressen mot
kommersiellt utnyttjande av barn genomfördes
1996 respektive 2001. Under 2001 krävde också
FN:s generalförsamling efter rekommendation
från FN:s barnrättskommitté att generalsekreteraren skulle genomföra en studie om våld, bl.a. sexuellt våld, mot barn. Rapporten från denna kom
2006.
FN:s generalförsamling antog det fakultativa
protokollet till konventionen om barnets rättighe-

ter angående handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ år 2000.

Relevanta internationella
instrument och normer
I Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
(artikel 4) krävs att »ingen får hållas i slaveri eller
träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former
skall vara förbjudna«, vilket upprepas i artikel 8 i
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (se artikel 32). Konventionen om
bekämpande av handel med människor och utnyttjande
av annans prostitution från 1949 är inriktad på koppleri (generalförsamlingens resolution 317(IV), 2
december 1949, bilaga). I Konventionen om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor krävs att staterna »vidtar
alla tänkbara och nödvändiga lagstiftande och
andra åtgärder för att gradvis och så snart som möjligt åstadkomma fullständigt avskaffande av …
alla bruk eller sedvänjor varigenom ett barn eller en
ungdom under 18 år av en eller båda sina föräldrar
eller av sin vårdnadshavare överlämnas till en
annan person, mot ersättning eller ej, för att barnet
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eller ungdomen skall utnyttjas, även som arbetskraft« (artikel 1). I Konventionen om avskaffande av
all slags diskriminering av kvinnor från 1979 krävs i
artikel 6 att konventionsstaterna »skall vidta alla
lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att
bekämpa alla former av handel med kvinnor och
utnyttjande av kvinnoprostitution«.
Kommittén för avskaffande av diskriminering
av kvinnor gav 1991 ut en allmän rekommendation
om våld mot kvinnor. I kommentaren till artikel 6
sägs där att: »Fattigdom och arbetslöshet tvingar
många kvinnor, även unga ﬂickor, till prostitution.
Prostituerade är särskilt utsatta för våld eftersom
deras ställning, som kan vara olaglig, gör att de
marginaliseras. De behöver likvärdigt skydd mot
våldtäkt och andra former av våld.« (Kommittén
för avskaffande av diskriminering av kvinnor,
Allmän kommentar nr 19, 1991, hri/gen/1/Rev.8,
punkt 15, s. 304.)
I ILO:s konvention (nr 182) om de värsta formerna av barnarbete, 1999, omfattar deﬁnitionen
av de värsta formerna av barnarbete bl.a. »utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn för prostitution, produktion av pornograﬁska framställningar eller pornograﬁska framträdanden« (se
artikel 32).
Kommittén för mänskliga rättigheter inrättade
1994 en öppen arbetsgrupp för att utarbeta riktlinjer för ett eventuellt utkast till fakultativt protokoll
till barnkonventionen om handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ, och till de grundläggande åtgärder som behövs för att sådana handlingar skall förhindras och utrotas. Detta ﬁck inget
stöd från FN:s barnrättskommitté och inte heller
från många frivilligorganisationer inom området
eftersom barnkonventionen, om den genomförs
fullt ut, ger tillräckligt skydd. (Se t.ex. FN:s barnrättskommitté, Rapport från den elfte sessionen, januari 1996, crc/c/50, s. 46 och Rapport från den tjugonde sessionen, januari 1999, crc/c/84, punkt 217.)
Trots det fortsatte arbetsgruppen att träffas, och
den utarbetade ﬂera utkast. FN:s generalförsamling
antog 2000 det fakultativa protokollet, och i slutet
av 2006 hade det ratiﬁcerats av över 100 stater.
Även Konventionen mot gränsöverskridande brottslighet antogs 2000 tillsammans med Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av
handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Syftet
med protokollet är att »förebygga och bekämpa
handel med människor, med särskild hänsyn till
kvinnor och barn« (barn deﬁnieras på samma sätt
som i barnkonventionen) och att »skydda och bistå
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offren för sådan handel, med full respekt för deras
mänskliga rättigheter«. För att målen skall nås
skall samarbete mellan konventionsstaterna främjas (artikel 2). »Handel med människor« deﬁnieras som«rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om
eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk
eller missbruk av en persons utsatta belägenhet
eller givande eller mottagande av betalning eller
förmåner för att erhålla samtycke från en person
som har kontroll över en annan person i syfte att
utnyttja denna person«. »Utnyttjande« innebär
åtminstone »utnyttjande av andras prostitution
eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri
jämförbara bruk eller sedvänjor, träldom eller
avlägsnande av organ« (artikel 3). Protokollet
täcker brott som till sin natur är gränsöverskridande och som innefattar »en organiserad brottslig
sammanslutning«. Konventionsstaterna skall
»upprätta heltäckande policy och program samt
vidta andra åtgärder« för att förebygga och bekämpa människohandel och skydda dem som är utsatta
(artikel 9).

Andra internationella initiativ
Kommissionen om mänskliga rättigheter utsåg
1990 en särskild rapportör för handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ som utarbetar
årliga rapporter för Rådet för mänskliga rättigheter,
genomför fältstudier och utarbetar landrapporter,
kommunicerar med regeringar vid anklagelser om
kränkningar av barns rättigheter och främjar internationellt samarbete. (För ytterligare diskussion
om handel med barn, se artikel 35 och Fakultativt
protokoll.) De efterföljande rapporterna från rapportörerna innehåller en detaljerad diskussion om
villkoren i de länder som de har besökt, tematiska
studier och rekommendationer om åtgärder. (Rapporterna ﬁnns på http://www.ohchr.org/english/
issues/children/rapporteur/annual.htm.)
Två andra särskilda rapportörer, för våld mot
kvinnor (utsedd av Kommissionen för mänskliga
rättigheter, resolution 1994/45) och för systematisk våldtäkt, sexuellt slaveri och med slaveri jämförbara sedvänjor under väpnade konﬂikter (utsedd av underkommissionen för förebyggande av
diskriminering och skydd av minoriteter), har lagt
fram rapporter och rekommendationer som är relevanta för skydd av barn mot sexuellt utnyttjande.

Artikel 34

Den första världskongressen mot kommersiell
sexuell exploatering av barn som hölls i Stockholm
i augusti 1996 omfattade regeringsrepresentanter
från 122 länder tillsammans med FN-organ och frivilligorganisationer. De åtog sig att bilda »ett globalt partnerskap mot kommersiell sexuell exploatering av barn« och arbetade fram en detaljerad
deklaration och ett åtgärdsprogram med förankring i barnkonventionen. I åtgärdsprogrammet
angavs att FN:s barnrättskommitté skulle fungera
som katalysator och ha en nyckelroll i arbetet med
att utplåna kommersiell sexuell exploatering. Programmet gav detaljerade rekommendationer för
lagstiftande och sociala åtgärder, liksom för åtgärder i utbildningssyfte. Staterna uppmanades att
utarbeta nationella handlingsprogram och indikatorer som skulle påvisa framsteg, med angivna mål
och en tidsram för genomförande senast år 2000
(se nedan). Den andra världskongressen hölls i
Yokohama (Japan) i december 2001 och då antogs
ett globalt åtagande enligt samma mönster.
I sammanfattningsrapporten från FN:s generalförsamlings specialsession om barn 2002 uppmanas staterna att:
 skyndsamt vidta åtgärder för att få slut på alla
former av sexuell exploatering av barn.
 få stöd från den privata sektorn, bl.a. turismen
och massmedierna, för en kampanj mot sexuellt
utnyttjande av och handel med barn.
 regionalt och internationellt övervaka och
utbyta information om gränsöverskridande
handel med barn, förbättra kompetensen hos
tjänstemän som bevakar gränserna och upprätthåller lag och ordning för att förhindra handel med barn, och tillhandahålla utbildning
eller fortbildning så att värdigheten, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
respekteras hos alla dem, särskilt kvinnor och
barn, som utsatts för människohandel.
 vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. genom ökat
samarbete mellan regeringar, mellanstatliga
organisationer, den privata sektorn och frivilligorganisationer för att bekämpa kriminell
användning av informationsteknologi, bl.a.
internet, i syfte att handla med barn, för barnprostitution, barnpornograﬁ, barnsexturism,
pedoﬁli och andra former av våld och övergrepp mot barn och ungdomar. (FN:s rapport
från ad hoc-kommittén för hela generalförsamlingens tjugosjunde specialsession, A/S27/19/Rev.1, punkt 40–47.)

FN:s generalförsamling begärde 2001 att generalsekreteraren skulle genomföra en omfattande global studie om våld mot barn. Denna studie redovisades 2006, och en mer detaljerad kompletterande
Världsrapport om våld mot barn publicerades också
(för sammanfattning av studien och övergripande
rekommendationer, se artikel 19). Sexuellt utnyttjande var naturligtvis en av studiens inriktningar. I
rapporten noterades följande.
Rädda Barnen genomförde en studie i 13 länder,
och den visar att sexuellt utnyttjande av barn ökar.
Likaså ger den bevis för ökad kriminalitet när det
gäller handel med barn i sexuellt syfte, utnyttjande
av turister och andra på resande fot, pornograﬁ och
internet-relaterad brottslighet …
En rad faktorer som orsakar sexuellt utnyttjande
av barn har identiﬁerats: våld i hemmet och familjen, även makars sexuella övergrepp mot sina unga
hustrur som inte får komma tillbaka till sina föräldrar, och avstängning från skolan eller arbetsplatsen.
Barn kommer alltså in i prostitution på olika sätt
och problematiken innefattar att barn överges och
stigmatiseras socialt (FN:s rapport om våld mot
barn).
Studien rekommenderade förbud mot alla former av våld mot barn, även allt sexuellt våld, med
måldatum 2009.

Kommitténs granskning
av konventionsstaternas rapporter
Kommittén har konsekvent uppmärksammat frågan om sexuellt utnyttjande när den har granskat
rapporter från konventionsstaterna. Om kommittén anser att staten inte har vidtagit tillräckliga
åtgärder rekommenderar den som rutin en rad
sådana, bl.a. att staten skall:
 genomföra omfattande studier för att bedöma
orsakerna, karaktären och omfattningen av det
sexuella utnyttjandet och övergreppen mot
barn
 införa en handlingsplan för att förebygga och
minska sexuellt utnyttjande
 fastställa en minimiålder för samtycke till sexuellt umgänge
 införa förebyggande arbete som obligatoriskt
ämne i alla relevanta läroplaner och främja
handlingsplaner som omfattar ﬂera sektorer
och som syftar till förebyggande
 tillhandahålla en fri telefonlinje för barn där de
kan få rådgivning av experter i psykologiska
och juridiska frågor
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 säkerställa att lärare och barn, särskilt de som
riskerar att utnyttjas, är medvetna om riskerna
med sexuella övergrepp (kommittén föreslår att
ungdomar som själva utsatts för övergrepp deltar på frivillig basis och att det ordnas allmänna
debatter)
 säkerställa att förövare ställs inför rätta i ett
barnanpassat rättssystem
 öka medvetenheten hos alla i rättssystemet
 tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser
och personalresurser för att kunna ge offren
omvårdnad och rehabilitering
 söka tekniskt samarbete med UNICEF och
WHO
 beakta de rekommendationer som antogs vid
1996 och 2001 års världskongresser mot kommersiell sexuell exploatering av barn.
Kommittén har identiﬁerat vissa riskfaktorer för
sexuella övergrepp, t.ex. fattigdom, ökad turism
och svåra familjeförhållanden. Detsamma gäller
vissa grupper av barn, såsom gatubarn, internﬂykting- eller ﬂyktingbarn och urbefolkningsbarn som
är särskilt utsatta för sexuella övergrepp och utnyttjande.
Flickor. I handlingsplanen från den fjärde världskonferensen om kvinnor noteras följande: »Flickor utsätts ofta för påtryckningar att vara sexuellt
aktiva. På grund av faktorer som deras unga ålder,
socialt tryck, brist på skyddande lagar eller bristande upprätthållande av lagar är ﬂickor mer utsatta
för alla former av våld, särskilt sexuellt våld, såsom
våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande,
människohandel …« (Handlingsplan, punkt 269.)
De åtgärder som föreslås är bl.a. att få bort barnpornograﬁ, barnprostitution, sexuella övergrepp,
våldtäkt och incest (punkterna 277[b] och [d]). I
rapporten från FN:s generalförsamlings uppföljande specialsession år 2000 föreslås åtgärder för att ta
itu med de grundläggande faktorerna, även externa
faktorer, »som uppmuntrar människohandel med
kvinnor och ﬂickor för prostitiution och andra former av kommersiellt sex …« (a/res/s-23/3,
punkt 33 och 70[a]).
De ﬂesta barn som arbetar med hushållsarbete
är ﬂickor, och de utsätts ofta för sexuella övergrepp.
I UNICEF:s rapport The State of the World’s Children
1997 konstateras: »Arbetsgivaren anser ofta att
sexuella övergrepp är en del av anställningsvillkoren« (s. 33). Kommittén fördömer också de sedvänjor som i olika länder används för att göra sexuellt
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utnyttjande av ﬂickor mer socialt acceptabelt,
såsom »tillfälliga äktenskap« i några islamiska länder, eller »sugar daddies« (äldre beundrare) i Västindien.
Det bör noteras att kommittén också är orolig
över länder som inte kan skydda pojkar från sexuella övergrepp och utnyttjande.
Barn med funktionshinder. Kommunikationsproblem kan vara en orsak till att barn med funktionshinder är särskilt utsatta för sexuellt utnyttjande
och övergrepp, liksom det faktum att många är placerade på institution (se artikel 23). I artikel 16 i
Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som antogs 2006, krävs att staterna
»vidtar alla lämpliga lagstiftande, administrativa,
sociala åtgärder, utbildningsåtgärder och andra
åtgärder för att skydda människor med funktionsnedsättning, såväl inom som utanför hemmet,
mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp, innefattande de aspekter som grundas på
könstillhörighet«.

Det kan handla om oberoende övervakning av
tjänster för personer med funktionshinder, utbildning för såväl personer med funktionshinder som
anhörigvårdare om hur övergrepp undviks, identiﬁeras och anmäls och hur förövare åtalas när så är
lämpligt.
Barn i väpnad konflikt. I studien Väpnade konﬂikters
inverkan på barn konstateras:
»Våldtäkter är inte en följd av en konﬂikt. De kan
förekomma slumpmässigt och okontrollerat på
grund av allmän upplösning av sociala gränser och
de rättigheter som tillskrivs soldater och milis.
Men oftare fungerar våldtäkt precis som andra
former av tortyr och används som ett taktiskt
vapen för att förnedra och försvaga stridsmoralen
hos ﬁenden. Under väpnad konﬂikt används våldtäkt för att terrorisera befolkningen eller tvinga
civila att ﬂy.«

Barn som drabbas av sexuellt våld innefattar även
dem som har bevittnat hur en familjemedlem blivit
våldtagen, dem som har förvisats på grund av att
modern utsatts för övergrepp och dem som har
smittats av hiv/aids till följd av sexuella övergrepp.
Rapporten ger speciﬁka rekommendationer i
ämnet sexuellt utnyttjande och könsrelaterat våld

Artikel 34

(Väpnade konﬂikters inverkan på barn, A/51/306,
punkt 91 och följande, och punkt 110).
Kommittén har uttryckt djup oro över omfattande sexuella övergrepp på barn i stater som upplever väpnad konﬂikt, bl.a. övergrepp som begås av
regeringens militära personal.
Detaljerade relevanta praktiska råd för konﬂiktsituationer ﬁnns i Riktlinjer för ingripanden mot
hiv i krissituationer (1996). UNHCR:s, WHO:s och
UNAIDS:s gemensamma publikation som betonar
att »hiv sprids snabbast under förhållanden som
innebär fattigdom, maktlöshet och social instabilitet, förhållanden som oftast är som mest extrema i
en krissituation« (s. 2). Sambandet mellan hivinfektion och barn i väpnad konﬂikt poängteras
också av kommittén i den tredje allmänna kommentaren »Hiv/aids och barns rättigheter«:
»Kommittén anser att förhållandet mellan hiv/aids
och det våld eller de övergrepp som barn utsätts för
i samband med krig och väpnade konﬂikter kräver
särskild uppmärksamhet. Åtgärder för att förebygga våld och övergrepp i sådana situationer är livsviktiga, och konventionsstaterna måste säkerställa
att frågor om hiv/aids och barnets rättigheter ﬁnns
med i arbetet med att stödja barn, ﬂickor och pojkar, som använts av militär eller annan uniformerad personal för hushållsarbete eller sexuella tjänster eller som är internﬂyktingar eller bor i ﬂyktingläger. För att fullgöra sina skyldigheter, bl.a. enligt
artiklarna 38 och 39 i barnkonventionen, måste
konventionsstaterna genomföra aktiva informationskampanjer, kombinerade med rådgivning för
barn och mekanismer för förebyggande och tidig
upptäckt av våld och övergrepp i konﬂikt- och
katastrofdrabbade områden, och dessa måste utgöra en del i nationella och lokala åtgärder mot
hiv/aids.« (crc/gc/2003/3, punkt 38.)

Generellt sett uppmanar kommittén staterna att ge
psykologiskt och materiellt bistånd till barn som
utsatts för sexuella övergrepp under väpnade konﬂikter och att skydda dem från eventuell social stigmatisering.
Flykting- och internflyktingbarn. FN:s ﬂyktingkommissarie framhåller att ﬂyktingar, särskilt ensamkommande ﬂyktingbarn, är speciellt utsatta för
sexuellt våld. UNHCR gav ut Sexuellt våld mot ﬂyktingar: Riktlinjer för förebyggande arbete och motåtgärder 1995. I rapporten konstateras följande: »Det
sexuella våldet mot ﬂyktingar är omfattande. Kvin-

nor och unga ﬂickor, och, inte fullt lika ofta, män
och pojkar, är utsatta för angrepp, både under själva ﬂykten och i exil. De är utsatta från många olika
håll, och i varje enskilt fall kan det fysiska och psykiska trauma som blir följden bara öka ﬂyktens
smärta och exilens bitterhet.« Rapporten ger en
detaljerad bakgrund samt förebyggande och praktiska åtgärder som reaktion på sexuellt våld. Bland
de kategorier av ﬂyktingar som är mest utsatta för
sexuellt våld ﬁnns ensamkommande ﬂyktingbarn,
barn i familjehem och frihetsberövade barn. (Sexuellt våld mot ﬂyktingar: Riktlinjer för förebyggande arbete och motåtgärder, UNHCR, 1995, förordet och
punkt 1.2.)
Denna oro speglas också i kommitténs allmänna
kommentar »Behandlingen av ensamkommande
och separerade barn utanför deras ursprungsland«.
(crc/gc/2005/6, punkt 50–51. Se även artikel 35.)

Lagstiftande och andra åtgärder
FN:s barnrättskommitté har särskilt poängterat att
det behövs lagstiftning som grund för skydd mot
sexuellt utnyttjande. I Riktlinjerna för periodiska rapporter (reviderade 2005) efterfrågas information
om åtgärder för att skydda barnet mot alla former
av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Staten ombeds speciﬁkt att lämna uppgifter om åtal,
bl.a.: »Antalet fall av kommersiell sexuell exploatering och sexuella övergrepp, handel med barn,
bortförande av barn och våld mot barn som anmälts under rapporteringsperioden … [och] …
Antalet och procentandelen av dem som har lett till
straffpåföljder, med information om förövarens
ursprungsland och vilken typ av påföljd som utdömts …«
Kommittén har föreslagit att lagreformer bör
innefatta kriminalisering av användning av barnprostituerade och innehav av barnpornograﬁ, liksom publicering och spridning av barnpornograﬁ.
Ny teknik har också utsatt barn för nya risker. I
World Report on Violence Against Children, som kom
efter generalsekreterarens studie i detta ämne,
noteras att det över hela världen ﬁnns en oro för de
möjligheter som internet ger att utsätta barn för
bilder av våld och sexuellt våld, att sprida barnpornograﬁ och att göra det möjligt för dem som vill
förgripa sig på barn att bygga upp ett »förtroende« hos och manipulera de barn som de fått kontakt med via nätet. I rapporten rekommenderas
följande:
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»Regeringarna bör, utöver att utbilda barn och
föräldrar, också arbeta med industrin i syfte att
upprätta globala normer för att ge barn skydd,
forska kring skydd via maskinvara och programvara och ﬁnansiera världsomspännande utbildningskampanjer om säker användning av ny teknologi.
De bör också gå vidare med lagstiftning, bl.a. kriminalisera dem som framställer, sprider, innehar
eller använder sig av barnpornograﬁ.« (Paulo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence Against Children, Förenta nationerna, s. 314 och 338.)

Kommittén ger liknande rekommendationer och
lovordar de stater som har stiftat nya lagar eller
inrättat nya specialistenheter inom polisen eller
åklagarmyndigheten för denna nya typ av brottslighet. Den betonar att medan kommersiell sexuell
exploatering måste kriminaliseras får de barn som
klarar sig ur sådan verksamhet inte åtalas för brott
eller straffas.
Ålder för samtycke till sexuellt umgänge. De ﬂesta
länder deﬁnierar den ålder då barn bedöms kunna
ge samtycke till sexuellt umgänge. Den varierar
mellan 12 och 18 års ålder. Kommittén har uttryckt
oro över låga åldrar och över diskriminering när det
gäller olika äktenskapsåldrar för ﬂickor respektive
pojkar. Deﬁnitionen av sexuella övergrepp mot
barn täcker mer än aktiviteter som barnet inte samtyckt till, bl.a. sexuellt umgänge med barn som är
yngre än minimiåldern för samtycke, oavsett om
barnet verkade samtycka eller till och med tog initiativet. I de ﬂesta samhällen är sexuellt ofredande
eller övergrepp utan samtycke eller med någon
form av tvång förbjudet, oberoende av den andra
partens ålder eller ställning (men kriminalisering
av våldtäkt inom äktenskapet kanske ännu inte är
ett faktum i alla samhällen).
Enligt tidigare diskussion (artikel 1) har FN:s
barnrättskommitté ställt sig bakom rekommendationen från Kommittén för avskaffande av diskriminering mot kvinnor att 18 år bör vara minimiålder för äktenskap. Detta innebär dock inte att den
stödjer 18 år som minimiålder för sex, men kommittén uttrycker verkligen oro om det inte ﬁnns
någon i lag fastställd ålder för samtycke till sexuellt
umgänge.
Bortsett från förbudet mot diskriminering i artikel 2 föreskriver inte konventionen någon ålder då
barnet skall ha rätt att ge sitt samtycke till sexuellt
umgänge. Sådana gränser bör bestämmas utifrån
de övergripande principerna om respekt för den
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fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga,
barnets bästa, barnets hälsa och bästa möjliga utveckling. Även om kommittén inte har rekommenderat en särskild ålder för samtycke, har den föreslagit några konventionsstater att åldern skulle
höjas. 12 år anses vara en påtagligt för låg ålder, och
kommittén har också uttryckt oro för minimiåldern 14 år. Sexuellt utnyttjande av barn kan mycket väl fortsätta över en fastställd ålder för samtycke,
och skyddet enligt artikel 34 måste sträcka sig till 18
års ålder (t.ex. när det gäller barn som utnyttjas för
prostitution).
I några länder ﬁnns en speciﬁcerad minimiålder
då ett barn får lov att ge sitt samtycke till sexuellt
umgänge, och dessutom en högre ålder när det
sexuella förhållandet gäller en person som har en
förtroendefull ställning eller myndighetsställning i
förhållande till barnet (släkting, lärare, vårdnadshavare etc.). Även om det kan göras sådan skillnad
mellan förövare, hyser kommittén viss oro för eventuella former av diskriminering mellan olika grupper av offer, t.ex. eventuell skillnad mellan ålder för
samtycke för pojkar och ﬂickor. I några länder förekommer också olika åldrar för samtycke när det
gäller olika former av sexualitet: heterosexualitet
respektive homosexualitet. Dessa skillnader utgör
också ett brott mot artikel 2 i konventionen, och
kommittén har uppmanat staterna att avskaffa diskriminering på grund av sexuell läggning.

Sexturism – principen om »immunitet«
En konsekvens av att det fakultativa protokollet
angående handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ godkändes är att de stater som ratiﬁcerat protokollet har uppmärksammat behovet av
att lagstifta om sexbrott som begås av deras medborgare när dessa vistas utomlands, och att, om
nödvändigt, få dem utlämnade så att de kan åtalas.
Mer än hälften av de stater som ratiﬁcerat konventionen är nu också parter till det fakultativa protokollet och kommer att granskas i denna fråga. För
dem som ännu inte ratiﬁcerat eller anslutit sig till
protokollet ﬁnns artikel 34 där som en garanti.

Klagomål och rättsliga förfaranden
I rapporten från den allmänna diskussionen »Rättskipning för unga lagöverträdare« noterade kommittén att barn ofta nekas rätten att framföra
klagomål när deras grundläggande rättigheter
kränkts, även när de blivit illa behandlade och utsatta för sexuella övergrepp. Barns behov av att ha
tillgång till effektiva klagomålsförfaranden har

Artikel 34

varit ett ständigt orosmoment för kommittén.
(Rapport från den tionde sessionen, oktober/november
1995, crc/c/46, punkt 220 och 226; se även artikel
12 och 19.)
Barn på institution är särskilt utsatta eftersom
de ofta inte har någon kontakt med oberoende vuxna, och barn med funktionshinder kan också vara
speciellt utsatta på grund av kommunikationsproblem och andra svårigheter.
Barns klagomål, och deras vittnesmål när deras
ärenden tas upp i domstol, måste tas på allvar enligt
konventionen. Kommittén rekommenderar att staterna följer FN:s riktlinjer för rättskipning då barn
är offer för eller vittnen till brott. De antogs 2005
av FN:s ekonomiska och sociala råd och betonar att
barn som är offer och vittnen skall behandlas med
värdighet och medkänsla. De skall ges effektivt bistånd, bl.a. information och möjlighet att uttrycka
sina åsikter; deras säkerhet och privatliv skall skyddas fullt ut, och de skall erbjudas upprättelse.

Andra åtgärder
Många andra rättigheter som garanteras i konventionen är relevanta för förebyggande av sexuellt
utnyttjande. Handlingsplanen från världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i
Stockholm belyser t.ex. följande:
 skapa tillgång till utbildning för att förbättra
barnens ställning
 skapa bättre tillgång till tjänster och till en
stödjande miljö för familjer och barn som är i
riskzonen för kommersiell sexuell exploatering
 maximera utbildningen om barnets rättigheter,
främja barnets rättigheter i familjeutbildning
och främja bistånd för familjens utveckling
 identiﬁera eller inrätta kamratutbildningsprogram och övervaka de nätverk som ﬁnns för att
bekämpa kommersiell sexuell exploatering
 formulera eller stärka och genomföra könsinriktade nationella sociala och ekonomiska
riktlinjer och program för att bistå utsatta barn,
familjer och lokala gemenskaper när det gäller
att stå emot handlingar som kan leda till kommersiell sexuell exploatering, »med särskild
uppmärksamhet mot övergrepp inom familjen,
skadliga traditionella sedvänjor och deras
inverkan på ﬂickor, och att främja barns värde
som människor i stället för handelsvaror, och
minska fattigdom genom att verka för förvärvsarbete, egen försörjning och annat stöd«
 mobilisera den ekonomiska sektorn, bl.a. turis-

men, mot användning av dess nätverk och
inrättningar för kommersiell sexuell exploatering
 uppmuntra yrkesfolk inom massmedierna att
utveckla strategier som stärker mediernas roll
när det gäller att ge information av högsta kvalitet, pålitlighet och etiska normer för alla
aspekter av kommersiell sexuell exploatering
 nå dem som är inblandade i kommersiell sexuell exploatering av barn med information,
utbildning och omfattande kampanjer och
handlingsplaner för att främja förändringar i
beteendet och på så sätt motarbeta verksamheten. (A/51/385, s. 6 –7.)

Rehabilitering och återanpassning
I artikel 39 krävs att konventionsstaterna vidtar alla
lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk
rehabilitering och social återanpassning av barn
som utsatts för någon form av övergrepp eller
utnyttjande etc.
Kommittén har betonat hur viktigt det är att i
kontakten med barn som utsatts för sexuellt utnyttjande anta ett förhållningssätt som är fritt från
bestraffning, bl.a. genom mer utbildning i hur klagomål undersöks på ett mer barnanpassat sätt (se
ovan). I handlingsplanen från världskongressen i
Stockholm föreslås att social, medicinsk och psykologisk rådgivning och annat stöd bör ges till utsatta barn och deras familjer. Sjukvårdspersonal, lärare, socialarbetare, frivilligorganisationer och andra
som arbetar med att hjälpa utsatta barn bör också
ges könsinriktad utbildning. Social stigmatisering
av offren bör förhindras, och rehabilitering och
återanpassning i den lokala gemenskapen och i
familjen bör underlättas. När vistelse på institution
behövs bör det vara för kortast möjliga tid.

Bilaterala och multilaterala åtgärder
Ett skäl till att internationellt samarbete är så viktigt för att förebygga och bekämpa sexuellt utnyttjande av barn är att många former av utnyttjande
har blivit internationellt, t.ex. sexturism, handel
med barnprostituerade och spridning av barnpornograﬁ, bl.a. via internet.
Kommitténs Riktlinjer för periodiska rapporter
söker information om »bilaterala, regionala och
multilaterala överenskommelser«, bl.a. juridiskt
samarbete och samarbete mellan tjänstemän som
upprätthåller lag och ordning. Handlingsplanen
som antogs vid världskongressen i Stockholm 1996
verkade för »bättre samarbete mellan länder och

361

Barnkonventionen

internationella organisationer, även regionala
organisationer, och andra katalysatorer som har en
nyckelroll när det gäller att eliminera kommersiell
sexuell exploatering av barn, bl.a. FN:s barnrättskommitté, UNICEF, ILO, UNESCO, UNDP,
WHO, UNAIDS, UNHCR, IOM, Världsbanken/
IMF, INTERPOL, FN:s brottsförebyggande och
straffrättsliga kommission, UNFPA, Världsturism-
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organisationen, FN:s kommissionär för mänskliga
rättigheter, FN:s center för mänskliga rättigheter,
FN:s kommission om mänskliga rättigheter och
dess särskilda rapportör om handel med barn, och
arbetsgruppen om nutida former av slaveri, som
alla ges vägledning för sin verksamhet i handlingsplanen, i enlighet med deras respektive mandat
…« (A/51/385, s. 5.)

Artikel 34

Artikel 34 i Sverige
FN:s barnrättskommitté har i alla tre sammanfattande slutsatser som rör Sverige kommenterat och
föreslagit förbättringar av skyddet för barn mot
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Inte
minst har synpunkterna handlat om att lagstiftningen på området måste förbättras för att ge barn
ett mer effektivt skydd.
I de första sammanfattande slutsatserna uttalade
kommittén att bristen på klarhet och uppenbara
ofullkomligheter i lagen med avseende på deﬁnitionen av barn var oroande, liksom det faktum att ingen åldersgräns för könsmognad fastställts vilket,
enligt kommittén, hotade skyddet av barn mot
eventuellt utnyttjande i pornograﬁskt material. Se
också artikel 1.
I de andra sammanfattande slutsatserna uttryckte
kommittén oro över att det fortfarande, trots att
somliga åtgärder hade vidtagits för att förbättra
skyddet för barn mot sexuellt utnyttjande, fanns ett
behov av ökat skydd. Särskilt nämndes behovet av
ökat skydd för barn mellan 15 och 18 år. Kommittén
uppmuntrade till fortsatt arbete för att tillförsäkra
barn upp till 18 år skydd mot sexuellt utnyttjande.
Barnrättskommittén rekommenderade i de tredje sammanfattande slutsatserna regeringen att på olika
sätt:
a) stärka såväl skyddsmekanismerna för barn när
de använder Internet som programmen för att
göra barn medvetna om Internets avigsidor
b) stärka åtgärderna för att minska och förebygga
förekomsten av sexuellt utnyttjande och handel
med barn
c) stärka lagstiftningen mot innehav och produktion av barnpornograﬁ, bl.a. genom en ändring
av deﬁnitionen av »barn« i barnpornograﬁbrotten med en klar objektiv åldersgräns på 18 år
d) stärka lagstiftningen som möjliggör åtal av
svenska medborgare som ägnar sig åt sexuellt
utnyttjande av barn utomlands.
Vad gäller denna kommitténs kritik, se också artikel
17, 35 respektive 1. Oro utttycktes över förekomsten
av handel med barn, barnprostitution och relaterade övergrepp som begås av svenska medborgare i
Sverige och utomlands, de rapporterade fallen av
sexuellt utnyttjande av barn som ägt rum via kontakter som inletts på internet, samt bristerna i skyddet som erbjuds av den svenska lagstiftningen, bl.a.
på grund av brottsbalkens subjektiva och ofullständiga deﬁnition av ’barn’ i barnpornograﬁbrott. Des-

sutom uttryckte kommittén oro över att det inte
ﬁnns tillgänglig statistik över barn mellan 15 och 18
år som varit utsatta för övergrepp och att det totala
antalet barn som utsatts för sexuella övergrepp inte
kan preciseras och rekommenderade att sådana
uppgifter skall separeras från motsvarande uppgifter om vuxna respektive bättre preciseras.

Kontaktsökande med barn
i sexuellt syfte – »grooming«
En av barnrättskommitténs rekommendationer i
de tredje sammanfattande slutsatserna, 2005, rörde en
förstärkning av skyddet för barn vid användningen
av internet.
Det förekommer att vuxna söker kontakt med
barn, ofta via internet, i sexuellt syfte. Kontakten
kan leda till att barnet utsätts för sexuella övergrepp. Det kan ske vid ett verkligt möte eller genom
att barnet förmås visa upp sin kropp genom en
webbkamera. Användningen av modern teknik har
gjort det enklare att nå barn. Det är oklart hur
omfattande kontaktsökandet med barn i sexuellt
syfte är och hur väl existerande lagstiftning kan
användas för att skydda barnen. Regeringen gav
därför i februari 2006 en särskild utredare i uppdrag att, i samråd med Brottsförebyggande rådet,
analysera hur och om existerande lagstiftning är
tillämplig och tillräcklig för att skydda barn. Uppdraget redovisades i april 2007. Utredaren föreslår
bl.a. att det i brottsbalken skall föras in en ny
bestämmelse om ansvar för kontakt med barn i
sexuellt syfte. Det skall alltså vara straffbart att ha
kontakt med barn om syftet är att begå sexualbrott
mot barnet. Med hänsyn till att den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder föreslås kriminaliseringen avse bara kontakter med
barn under denna ålder. Utredaren föreslår också
att en särskild enhet inrättas inom polisen, med
uppgiften att samla in och sprida kunskaper, vidarebefordra anmälningar och förfrågningar till rätt
instanser, med mera. Se vidare Ds 2007:13, Vuxnas
kontakter med barn i sexuella syften.
Parallellt med den ovan nämnda utredningen
har Brottsförebyggande rådet (Brå) haft ett regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om
omfattningen och karaktären av företeelsen vuxnas
kontaktsökande med barn i sexuellt syfte. Också
detta uppdrag redovisades i april 2007. Brås kartläggning visar att det behövs kraftfulla åtgärder för
att motverka vuxnas sexuella kontakter med barn
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via internet i Sverige. Det behövs mer utbildning
och information för barn, föräldrar och allmänhet,
och internetbranschaktörer kan förbättra skyddet
för barn när de vistas på internet. Se vidare Brå-rapport 2007:11, Vuxnas sexuella kontakter med barn via
internet.

Reformer i svensk lagstiftning
för skydd mot sexuellt utnyttjande av barn
Barnkommittén konstaterade i sitt betänkande
Barnets bästa i främsta rummet (sou 1997:116, s.
430), följande kring skyddet av barn mot sexuellt
utnyttjande.
»Såvitt vi har kunnat bedöma skyddar lagstiftningen barn som är under 15 år. När det gäller
ungdomar mellan 15 och 18 år kan skyddet inte
sägas vara heltäckande. Bestämmelserna är utformade utifrån att den som uppnått 15 års ålder i
princip själv har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Vi anser att detta synsätt inte stämmer
överens med barnkonventionen. Även den som
har fyllt 15 år har i förhållande till mognad och
utveckling ett behov av skydd mot att utnyttjas.
Frivilligheten kan i många fall diskuteras.«

Regeringen tillsatte 1998 en kommitté med uppdraget att göra en total översyn av bestämmelserna
om sexualbrott. Kommittén överlämnade i mars
2001 sitt betänkande Sexualbrotten – Ett ökat skydd
för den sexuella integriteten och angränsande frågor
(sou 2001:14). I betänkandet föreslogs en ny reglering av sexualbrotten samt förslag i angränsande
frågor. Den 1 april 2005 ﬁck brottsbalkens 6 kapitel
– som reglerar sexualbrott – ny lydelse. Ett syfte
med reformen var att i lagstiftningen på olika sätt
lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar. Bestämmelserna om våldtäkt mot barn och
sexuellt övergrepp mot barn förutsätter inte längre
något krav på att våld eller hot skall ha använts vid
övergreppet. Reformen syftade också till att än mer
förstärka och tydliggöra varje människas absoluta
rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt
självbestämmande. I proposition 2004/05:45, En ny
sexualbrottslagstiftning, betonas att lagen bör skilja
på brott mot barn och brott mot vuxna.
I propositionen anges vidare bl.a. följande.
»Ett huvudsyfte med reglerna om sexualbrott är att
skydda barn och ungdomar mot att bli utsatta för
sexuella övergrepp. Det har tidigare i lagstiftningssammanhang markerats med kraft att samhället
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måste skydda barn och ungdomar mot sexuella
övergrepp oberoende av om förövaren använt våld
eller tvång av något slag. Barn under 15 år har
behov av ett absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar. Det är alltid en kränkning av barnet att utsätta det för sexuella handlingar. Utgångspunkten för lagstiftningen när det gäller barn måste vara att de aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. Barn har dessutom på grund av sin särställning ett betydligt större behov av skydd än vuxna. Regeringen anser därför att lagstiftningen skall
ge ett särskilt skydd mot sexuella övergrepp för
samtliga barn under 15 år, bl.a. på det sättet att gärningsmannen vid ett sådant övergrepp inte till sitt
fredande kan åberopa ett samtycke från barnet. I
åldersgruppen 15–18 år behövs också ett särskilt
skydd. Samtidigt måste beaktas att dessa ungdomar
uppnått sexuellt självbestämmande och att lagstiftningen inte får hindra dem att upptäcka och
utveckla sin sexualitet. Med detta förbehåll menar
regeringen ändå att det behövs ett utvidgat skydd
för ungdomar mellan 15 och 18 år. Ungdomar mognar i olika takt. De kan beﬁnna sig i situationer
som de inte bemästrar, vara utsatta för påverkan
eller stå i ett beroendeförhållande, som gör att de
inte kan hävda sin sexuella självbestämmanderätt.
… Sammantaget anser regeringen att det bör införas särskilda bestämmelser för barn under 15 år.
Det bör även i fortsättningen ﬁnnas ett särskilt
skydd för ungdomar i åldern 15–18 år mot att bli
utnyttjade i olika sammanhang. … I enlighet med
regeringens förslag kommer 6 kap. brottsbalken
därmed att innehålla ett antal helt nya brott, genom
vilka olika former av sexuella kränkningar av barn
skall beivras.«

Trots att utgångspunkten för den nya sexualbrottslagstiftningen enligt förarbetena alltså måste vara
att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar, har Högsta domstolen (HD) i två avgöranden
från 2006 vägt in samtycke och frivillighet från
ﬂickor (13 respektive 14 år gamla) när man avgjort
om en gärning varit att bedöma som våldtäkt eller
sexuellt utnyttjande av barn (nja 2006 s. 79, i och
ii). Avgörandena har blivit starkt kritiserade.
Ett av fallen rörde en 13-årig ﬂicka som hade haft
samlag med en drygt tio år äldre man. HD bedömde att uttalandena i propositionen om att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar var »till
synes kategoriska uttalanden« som främst måste
antas ta sikte på sådana övergrepp mot mindre
barn. Detta mot bakgrund av att betydelsen av fri-
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villighet betonas i ﬂera olika sammanhang senare i
propositionen. Uttalandena kan, enligt HD, således inte antas vara avsedda att förhindra att frivillighet beaktas som en relevant omständighet även
om betydelsen därav självfallet måste bedömas
med hänsyn till barnets mognad och förmåga att
inse innebörden av sitt handlande. HD ansåg att
samlaget varit helt frivilligt från målsägandens,
dvs. ﬂickans, sida och att det präglats av ömsesidighet. Flickan hade också, menade HD, vid tidpunkten för samlaget uppnått en sådan ålder att denna i
sig inte kunde anses utgöra något hinder mot att
beakta frivilligheten. HD ansåg därför att gärningen (dvs. samlaget) inte kunde betraktas som det allvarligare brottet våldtäkt mot barn, utan dömde i
stället mannen för sexuellt utnyttjande av barn.
Två justitieråd var emellertid skiljaktiga och
menade att mannen borde dömas för våldtäkt mot
barn. Justitieråden betonade att det av förarbetena
till den nya regleringen framgår att ett syfte med
lagändringarna har varit att lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas
för sexuella kränkningar, att det anges att barn
under 15 år har behov av ett absolut skydd mot alla
former av sexuella handlingar och att utgångspunkten för lagstiftningen när det gäller barn är att
de aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. Justitieråden påpekade också att förarbetena anger att
bestämmelsen om det mindre allvarliga brottet
sexuellt utnyttjande av barn skall tillämpas med
restriktivitet och att en förutsättning för tillämpning av denna bestämmelse skall vara att barnet
med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt haft förutsättningar att bedöma och ta
ställning till situationen. I propositionen nämns
som exempel fall då en 29- åring har samlag med ett
barn som är 14 år och 11 månader, dvs. en gärning
som varit straffri om barnet varit 15 år.
De skiljaktiga justitieråden anförde vidare bl.a.
följande.
»… Målsäganden var vid tillfället 13 år och 10
månader och hade således förhållandevis lång tid
kvar till åldern för sexuellt självbestämmande.
N.A. var drygt 25 år och familjefar. … Samlaget
var visserligen frivilligt och gemensamt planerat
av målsäganden och N.A. Av det anförda framgår
emellertid att det föregåtts av övertalning och viss
påtryckning. I beaktande av målsägandens ålder
och bristande erfarenhet, samt det ansvar N.A.
med hänsyn till sin ålder har varit skyldig att ta,
kan det inte anses att brottet är att bedöma som

mindre allvarligt enligt det synsätt som kommit
till uttryck i lagmotiven.«

Deﬁnitionen av »barn« i barnpornograﬁbrott
Som ovan nämnts kritiserade barnrättskommittén
i de tredje sammanfattande slutsatserna Sverige för
bristerna i lagstiftningen beträffande skyddet av
barn i barnpornograﬁbrott. Kommittén rekommenderade en förstärkning av lagstiftningen mot
innehav och produktion av barnpornograﬁ, bl.a.
genom en ändring av deﬁnitionen, med en klar
objektiv åldersgräns på 18 år.
Den kritiserade deﬁnitionen av »barn« i barnpornograﬁbrott återﬁnns i brottsbalken 16 kap.
10a §: Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är
under 18 år.
Regeringen beslutade i augusti 2005 om kommittédirektiv om en översyn av lagstiftningen mot
barnpornograﬁ (dir. 2005:89). Översynen skall
syfta till att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av barnpornograﬁ och att förstärka barnets
ställning vid barnpornograﬁbrott. Utredaren skall
bl.a. överväga om det är möjligt och lämpligt att
införa en bestämd 18-årsgräns i deﬁnitionen av
barn i bestämmelserna om barnpornograﬁ eller att
på något annat sätt utvidga lagstiftningens skydd
för unga personer under 18 år. Utredaren skall
redovisa sitt arbete den 31 augusti 2007.
I kommittédirektiven sägs att frågan om
bestämd åldersgräns på 18 år vid dessa brott har
övervägts vid ﬂera tidigare tillfällen, bl.a. inför Sveriges godkännande 1990 av barnkonventionen. Så
sent som i slutet av 1990-talet, i samband med den
så kallade barnpornograﬁreformen, angavs emellertid som skäl mot en fast åldersgräns att en sådan
skulle innebära att det straffbara området skulle
komma att omfatta alla pornograﬁska bilder där
någon av de avbildade personerna var under 18 år
vid tillfället för framställningen av bilden, samtidigt som myndigheterna skulle sakna verkliga möjligheter att ingripa annat än när det uppenbart var
fråga om barnpornograﬁ. Även för innehavare av
pornograﬁ skulle det i somliga fall vara omöjligt att
avgöra om det var fråga om barnpornograﬁ eller
inte och om bilderna alltså kunde vara förbjudna.
Det ﬁnns dock anledning, enligt direktiven, att på
nytt granska skälen för och emot en bestämd
åldersgräns. Bland annat ställer Internetanvändningen nya krav på behovet av ökat skydd för unga
personer. Se också artikel 1.
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Exempel på tillämpning av artikel 34
Barnahusverksamheten i Malmö: Kriscentrum för barn och unga
Som nämnts under artikel 19 bedrivs försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak, så
kallade Barnahus, vid utredningar kring barn som misstänks ha blivit utsatta för allvarliga brott, t.ex.
sexuella övergrepp. En av dessa verksamheter är Kriscentrum för barn och ungdomar i Malmö.
Kriscentrums lokaler delas av tre myndigheter: polis, rättsmedicin och socialtjänst. Polisen har ett
förhörsrum för intervjuer av barn och ungdomar och rättsläkare har ett undersökningsrum. Det ﬁnns
också gästkontor som besökande socialsekreterare eller poliser kan använda för telefonsamtal och
journalföring.
Till skillnad från socialtjänsten är inte polis och rättsläkare permanent stationerade på Kriscentrum, utan kommer dit för att intervjua barnen eller undersöka dem. Rättsläkaren kommer bara på
uppdrag av åklagare. Om åklagare beslutar att inte tillkalla rättsläkare har socialsekreterarna på Kriscentrum möjlighet att följa med barnen till barnkliniken för en undersökning på uppdrag av socialtjänsten.
Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar upp till 18 år som har varit utsatta för misshandel i nära relationer eller sexuella övergrepp.
Målsättningen för verksamheten är att, med barnet i centrum, etablera en fungerande samverkan
mellan olika myndigheter. Barnet skall få möjlighet att träffa olika myndighetspersoner på ett enda
ställe. Polisintervju, rättsläkarundersökning och krissamtal skall i möjligaste mån ske på Kriscentrum.
För det utsatta barnets skull är det av yttersta vikt att samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna
fungerar så bra som det bara är möjligt. Olika åtgärder har vidtagits för att förbättra samverkan.
Bland annat hålls varje månad möten på chefsnivå mellan socialtjänst och polis för att diskutera
metodutveckling. Ett tydligt resultat av att samverkan har förbättrats mer och mer inom verksamheten är att åklagare medverkar vid ﬂer polisförhör. Detta bidrar till en snabbare rättslig handläggning
av ärendena.
Viktiga grundprinciper för verksamheten är att barnet skall komma till tals och att barnet skall
veta vad som skall hända härnäst.
När en anmälan om barnmisshandel eller sexuella övergrepp kommer in till socialtjänsten skall
socialsekreterare på respektive stadsdel ta ställning till om ärendet skall aktualiseras på Kriscentrum.
I alla ärenden sker samråd antingen per telefon eller genom personliga möten. Vid samråden kan olika myndigheter representeras, t.ex. ansvarig socialtjänst, polis, åklagare och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Socialsekreteraren hämtar in information som blir en del av skyddsbedömningen. Polis
och åklagare beslutar när barnet skall intervjuas och läkarundersökas. Det bestäms också om och när
personalen på Kriscentrum skall påbörja den krisbehandling som barnet erbjuds. Vid misshandelsfall
erbjuds också föräldrarna krissamtal och behandling. Behandling till sexualförövare erbjuds dock inte.
Barnet erbjuds alltid enskilda samtal, utan föräldrar. Oftast får barnet en socialsekreterare och föräldern en annan. Efter några samtal, eller när det är påkallat, har man gemensamma träffar.
Kriscentrum arbetar med kognitiv samtalsterapi, som hjälper barnet att bearbeta tankar och känslor kring misshandeln/övergreppet och får barnet att förstå hur detta påverkat hans eller hennes vardag. För att lättare kunna prata med de yngre barnen ﬁnns en mängd hjälpmedel såsom nallekort,
känslotärningar, dockor och arbetsblad. Barnen, små som större, ritar och målar mycket i behandlingen.
I föräldrabehandlingen med den misstänkte fokuseras det på att ta ansvar för våldet och ﬁnna strategier för att förändra det våldsamma beteendet. Den förälder som inte är misstänkt för misshandel
eller övergrepp erbjuds krissamtal och rådgivning.
Enligt Kriscentrums egen statistik har 291 barn (164 ﬂickor och 127 pojkar) blivit aktualiserade på
Kriscentrum under år 2006. Detta är en ökning med 41 barn jämfört med 2005. 241 av de 291 barnen var utsatta för misstänkt barnmisshandel. 53 barn var utsatta för misstänkt sexuellt övergrepp.
Samma barn kan ha varit utsatta för såväl misshandel som sexuella övergrepp.
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Sexuella utnyttjanden av barn
begångna av svenska medborgare utomlands
Den 1 april 2005 togs, inom ramen för den ovan
nämnda sexualbrottsreformen, kravet på så kallad
dubbel straffbarhet bort för allvarliga sexualbrott
mot barn begångna i utlandet. I proposition 2004/
05:45 (se ovan) uttalade regeringen att vuxna personers sexuella övergrepp mot barn vid så kallad
barnsexturism utgör allvarliga kränkningar av
barns grundläggande rättigheter och mänskliga
värdighet. Det kan inte anses vara tillfredsställande
att handlingar som bedöms som allvarliga sexualbrott mot barn enligt svensk lag kan begås av
svenska medborgare i länder där förfarandet inte är
straffbelagt. Se vidare propositionen, s. 125 ff.

Fakultativt protokoll till barnkonventionen
angående handel med barn, barnpornograﬁ
och barnprostitution

ena handlar om åtgärder mot försäljning av barn,
barnpornograﬁ och barnprostitution och det andra
handlar om indragning av barn i väpnade konﬂikter (för det senare, se artikel 38).
För att uppfylla det fakultativa protokollet om
åtgärder mot handel med barn, barnpornograﬁ och
barnprostitution krävdes vissa ändringar i brottsbalken. Ändringarna (införandet av ett nytt brott:
otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd
till adoption av barn och försök till sådant brott)
trädde i kraft i juli 2006 (se vidare prop. 2005/06:
68). I december 2006 ratiﬁcerade den svenska regeringen protokollet.
Att protokollen till barnkonventionen är fakultativa betyder att ingen stat som har ratiﬁcerat
barnkonventionen är skyldigt att ratiﬁcera de
fakultativa protokollen. Protokollen är, liksom
barnkonventionen, juridiskt bindande endast för
de stater som har ratiﬁcerat dem.

I maj 2000 antog FN:s generalförsamling två
fakultativa protokoll till barnkonventionen. Det
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Checklista för artikel 34
n Vidtas effektiva åtgärder för att förhindra sexuell exploatering av barn såväl i Sverige
som i andra länder?
n Granskas regelbundet lagar och praxis så att de innehåller de mest effektiva sätten att
bekämpa barnpornograﬁ?
n Får barn som utsatts för sexuella övergrepp adekvat stöd och skydd?
n Får barn som bevittnat sexuellt utnyttjande adekvat stöd och skydd?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 34 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 18 föräldrarnas gemensamma ansvar
artikel 19 barn som utsatts för våld och övergrepp
artikel 20 alternativ omvårdnad
artikel 22 asylsökande barn
artikel 23 rättigheter för barn med funktionshinder
artikel 24 hälso- och sjukvård
artikel 27 levnadsstandard
artikel 28 rätten till utbildning
artikel 32 skydd mot barnarbete
artikel 33 skydd mot drogmissbruk
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
artikel 38 väpnad konﬂikt
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 35

Att förhindra bortförande och
försäljning av eller handel med barn
TEXTEN I ARTIKEL 35

Konventionsstaterna skall vidta lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra bortförande och försäljning av eller
handel med barn för varje ändamål och i varje form.

Sammanfattning
Artikel 35 fungerar som ett garanterat skydd för
barn som riskerar att utsättas för bortförande eller
människohandel. Artikel 11 ger skydd mot olovligt
»bortförande och kvarhållande av barn i utlandet«
(oftast utfört av släktingar och inte för ekonomisk
vinning). Artikel 21 föreskriver att internationell
adoption inte får leda till »otillbörlig ekonomisk
vinst«, artikel 32 skyddar barn mot ekonomiskt
utnyttjande eller arbete som kan vara skadligt, och
artikel 33 ger skydd mot att barn dras in i handel
med droger. I artikel 34 ges barn skydd mot att
användas i sexindustrin och i artikel 36 mot alla
andra former av utnyttjande. Artikel 35 är ett
skyddsnät för att säkerställa att barn inte förs bort
eller säljs i något av dessa syften eller i något annat
syfte.
Det fakultativa protokollet angående handel
med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
trädde i kraft 2002. I det krävs att de stater som
ratiﬁcerat protokollet vidtar åtgärder för att kriminalisera och åtala alla former av handel med barn,
vilket förstärker skyddet i artikel 35.

Bakgrund
Hur yttrar sig »bortförande och försäljning av eller
handel med barn«? Barn kan olovligen föras bort
av sina biologiska föräldrar eller släktingar när det
pågår en vårdnadstvist (se artikel 11), men artikel 35
kräver också åtgärder för att hantera interna bortföranden inom jurisdiktionen. Dessutom kan barn i
fattiga länder säljas till arbete som är jämförbart

med slaveri, genom förpliktelser att arbeta eller som
återbetalning för en skuld, och de kan utsättas för
människohandel för att tigga. Alla dessa varianter
innebär brott även mot artikel 32. I en krigssituation kan barn tvingas bli soldater eller utföra hushållsarbete åt de väpnade styrkorna (se artikel 38).
Barn kan också säljas för att utnyttjas sexuellt inom
prostitution eller pornograﬁ eller, mindre öppet,
genom påtvingade äktenskap eller traditionella
sedvänjor (se artikel 34). Barn, särskilt spädbarn, är
en attraktiv handelsvara för adoption: I artikel 21
krävs åtgärder för att säkerställa att internationell
adoption »inte leder till otillbörlig ekonomisk vinst
för de personer som medverkar i denna«. Det ﬁnns
också en oro för att barns kroppar används för att
förse sjukvården med organ för transplantationer,
vilket innebär brott mot artikel 6.
Alltså ger artikel 35 ett dubbelt skydd för barn:
de viktigaste formerna av handel med barn regleras
i de olika ovannämnda artiklarna, men allmänna
åtgärder mot bortförande, annan försäljning eller
handel med barn »för varje ändamål och i varje
form« krävs även i denna artikel.
En särskild rapportör för handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ utsågs 1992
för att granska internationell och nationell utveckling och ge utförliga rekommendationer. Rapportören besöker och rapporterar om länder där det är
känt att människohandel förekommer, och utarbetar årliga rapporter till Kommissionen för mänskliga rättigheter (nuvarande Rådet för mänskliga rättigheter) om olika teman, såsom pornograﬁ på
internet eller kriminalisering av utsatta barn (rap-
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porterna ﬁnns på http://www.ohchr.org/english/
issues/children/rapporteur/annual.htm).
Ett initiativ där rapportören var aktiv var FN:s
generalförsamlings godkännande av det fakultativa
protokollet till konventionen om barnets rättigheter angående handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ. Det trädde i kraft 2002. Kommittén har givit ut detaljerade riktlinjer för vilken
information de stater som ratiﬁcerat protokollet
skall lämna, och mycket av den är relevant för
genomförandet av artikel 35. Dessutom ombeds
konventionsstaterna i Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005) att med avseende på artikel 35
lämna uppdelade data om antalet barn som är
inblandade i människohandel i syfte att utnyttjas
sexuellt, som arbetskraft eller för andra syften,
antalet barn som fått rehabilitering, antal och procenttal fall som har lett till straffpåföljder för förövaren (och uppgift om förövarens ursprungsland)
och antalet tjänstemän som bevakar gränserna och
upprätthåller lag och ordning som har fått utbildning i att förebygga människohandel och respektera värdigheten hos barn som utsatts för sådan.
Det ﬁnns också andra internationella överenskommelser som tar upp denna fråga, t.ex. 1956 års
Tilläggskonvention om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor
och 1949 års Konvention om bekämpande av handel
med människor och utnyttjande av annans prostitution.
Dessa har utökats genom konventioner och protokoll, några speciﬁka för barn, främst ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete (nr 182) från
1999, Fakultativt protokoll till konventionen om barnets
rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt (godkänd av generalförsamlingen år 2000) och
Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och
bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor
och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (också godkänd
av generalförsamlingen år 2000). »Handel med
människor« deﬁnieras i artikel 3 i detta protokoll
enligt följande:
»I detta protokoll avses med
(a) handel med människor: rekrytering, transport,
överföring, hysande eller mottagande av personer
genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons
utsatta belägenhet eller givande eller mottagande
av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en
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annan person i syfte att utnyttja denna person.
Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av
sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk
och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av
organ.«

Men när det gäller barn föreskrivs i artikeln följande:
»(c) Rekrytering, transport, överföring, hysande
och mottagande av barn för utnyttjandeändamål
skall betraktas som handel med människor, även
om inget av de medel som anges i a ovan har
använts.«

»Försäljning av barn« deﬁnieras i artikel 2 i Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ som följer:
»Försäljning av barn innebär varje handling eller
uppgörelse varigenom ett barn av en person eller
grupp av personer överlåts till en annan mot
någon form av ersättning.«

Bortförande behöver inte inbegripa ersättning eller
något kommersiellt motiv. Enligt Konventionen om
de civila aspekterna på internationella bortföranden av
barn lyder deﬁnitionen: »Ett bortförande eller
kvarhållande av ett barn skall anses olagligt då det
kränker den rätt att ge omvårdnad som tillskrivits
en person, institution eller ett annat organ, antingen gemensamt eller enskilt, enligt lagstiftningen i
den stat där barnet var stadigvarande bosatt omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet«
(artikel 3).
Sammanfattningsdokumentet från generalförsamlingens specialsession om barn betonar hur
viktig och brådskande denna fråga är, och anmodar
staterna att:
»Vidta nödvändiga åtgärder på alla nivåer, om så
är lämpligt, och i enlighet med alla relevanta och
tillämpliga internationella instrument, för att kriminalisera och effektivt bestraffa alla former av
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot
barn, även inom familjen eller i kommersiellt syfte, barnprostitution, pedoﬁli, barnpornograﬁ,
barnsexturism, människohandel, försäljning av
barn och deras organ och inblandning i påtvingat

Artikel 35

barnarbete och varje annan form av utnyttjande,
och säkerställa att barnets bästa kommer i främsta
rummet i samband med rättssystemets behandling
av barn som utsatts för övergrepp.«
»Regionalt och internationellt övervaka och
utbyta information om gränsöverskridande handel med barn, förbättra kompetensen hos tjänstemän som bevakar gränserna och upprätthåller lag
och ordning för att förhindra handel med barn,
och tillhandahålla utbildning eller fortbildning så
att värdigheten, de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna respekteras hos alla
dem, särskilt kvinnor och barn, som utsatts för
människohandel.«
»Vidta nödvändiga åtgärder, bl.a. genom ökat
samarbete mellan regeringar, mellanstatliga organisationer, den privata sektorn och frivilligorganisationer för att bekämpa kriminell användning av
informationsteknik, bl.a. internet, i syfte att handla med barn, för barnprostitution, barnpornograﬁ,
barnsexturism, pedoﬁli och andra former av våld
och övergrepp mot barn och ungdomar.« (FN:s
rapport från ad hoc-kommittén för hela generalförsamlingens tjugosjunde specialsession, A/S27/19/Rev.1, punkt 45–47.)

Internationella arbetsorganisationen antog
Konventionen om de värsta formerna av barnarbete (nr
182) år 1999, där det krävs att de stater som ratiﬁcerat konventionen vidtar omedelbara, effektiva
och tidsbegränsade åtgärder, bl.a. att införa straffpåföljder, för att avskaffa de mest motbjudande och
oacceptabla formerna av barnarbete. Konventionens deﬁnition av dessa är:

FN:s barnrättskommitté uttrycker djup oro över
stater som inte ger frågan tillräcklig uppmärksamhet, eller ännu värre, på något sätt verkar vara delaktiga i någon form av människohandel. Den har
kritiserat länder där barn försvinner, »transitländer« och mottagarländer. Även om handel med
barn ofta uppstår på grund av att kriminella gäng
hittar och tillfredsställer en olaglig efterfrågan, riktar kommittén också uppmärksamhet mot de förhållanden i barns liv som möjliggör sådan kriminalitet.
Stater där människohandel är vanligt förekommande rekommenderas att vidta en rad åtgärder,
bl.a. fördelning av tillräckliga resurser, förbättrad
datainsamling och orsaksanalys, strikt upprätthållen lagstiftning, internationellt samarbete och
informationskampanjer.

Alltså har denna ILO-konvention direkt inverkan
på ett effektivt genomförande av artikel 35 (se artikel 32 för ytterligare information om denna aspekt
av handel med barn).

Människohandel och barnarbete
Kommittén har framfört oro över handel med barn
i syfte att de skall arbeta i såväl rika som fattiga länder. I många av utvecklingsländerna säljs barn till
slaveri, ofta för att utföra hushållsarbete. Barn
används också för att tigga, ibland efter att de med
avsikt har vanställts. Det ﬁnns också bevis för att
utnyttjande av barn för tiggeri är en massindustri.

»(a) alla former av slaveri och med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, såsom handel med barn,
träldom för skuld, livegenskap och tvångsarbete,
inklusive rekrytering med våld eller tvång av barn
för utnyttjande i väpnade konﬂikter,
(b) utnyttjande, rekrytering och utbjudande av
barn för prostitution, produktion av pornograﬁska framställningar eller pornograﬁska framträdanden,
(c) utnyttjande, rekrytering och utbjudande av
barn för olaglig verksamhet, särskilt för framställning av och handel med narkotiska preparat som
de deﬁnieras i relevanta internationella fördrag,
(d) arbete som genom sin natur eller de omständigheter under vilka det utförs kan skada barns
hälsa, säkerhet eller moral« (artikel 3).

Människohandel och adoption
Som tidigare diskuterats under artikel 21 är Konventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner numera det huvudsakliga internationella verktyget för att förebygga internationell handel med barn i adoptionssyfte. Den
förbjuder otillbörlig ekonomisk vinning av internationell adoption och speciﬁcerar att »endast
kostnader och utgifter, inbegripet rimliga yrkesmässiga arvoden … får debiteras eller betalas«
(artikel 32). Dessutom täcker det fakultativa protokollet angående handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ även »att som mellanhand
genom otillbörlig ersättning förmå någon att ge sitt
samtycke till sådan adoption av ett barn som strider
mot tillämplig nationell lag om adoption« (artikel
3 [ii]).
Det kommer fortfarande rapporter om försäljning av barn för internationella adoptioner. Under
normala omständigheter tenderar nämligen antalet par som önskar adoptera att vara större än anta-
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let friska barn som kan adopteras. Även om internationella adoptioner är den främsta källan till
vinst, pågår också en dold försäljning av barn för
adoption internt inom många jurisdiktioner.
Några länder har börjat förbjuda internationella
adoptioner eller begränsa dem till endast övergivna
barn eller barn på institution. Men även om sådana
åtgärder är till för att förhindra människohandel
och upprätthålla barnets rättigheter enligt artikel
7–8 och 10 (att få vetskap om och bli omvårdad av
sina föräldrar, att behålla sin identitet och att inte
åtskiljas från sina föräldrar), verkar det inte vara
lika ﬂexibla sätt att säkerställa barnets bästa i individuella fall som de som ﬁnns angivna i Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella
adoptioner.
Kommittén har uttryckt oro över handel med
barn för adoption och över bruket att »informellt«
adoptera barn i syfte att anställa dem för att utföra
hushållsarbete, dvs. att göra dem till slavar.

Människohandel och sexuellt utnyttjande
Artikel 34 tar upp barnens rätt till skydd mot alla
former av sexuellt utnyttjande, bl.a. prostitution
och barnpornograﬁ. I det fakultativa protokollet
angående handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ ﬁnns tillagt ytterligare skydd.
Barnprostitution och barnpornograﬁ är en alltmer inkomstbringande affär i många delar av världen. Kommersiell sexuell exploatering av barn är
naturligtvis en anledning till djup oro för kommittén, särskilt när staten inte erkänner att den existerar, t.ex. i »transitländer« eller där bruket är dolt
bakom traditionella sedvänjor.

Människohandel och väpnad konﬂikt
Artikel 38 täcker väpnad konﬂikt och rekrytering av
barn. Även om många av världens »barnsoldater«
har gått in i detta frivilligt, är det många som rekryterats motvilligt eller under tvång, vilket innebär
en allvarlig form av bortförande och tvångsarbete.
Det är ofta gerillastyrkor som begår sådana handlingar, och då kan staten ha begränsade möjligheter
att ingripa, men några stater är alltför svaga i sitt
agerande, och de kan behandla offren med en
bestraffande attityd eller till och med visa sig delaktiga i brottet. Ibland kallar staten själv in barn till
obligatorisk värnplikt, vilket är ett uppenbart brott
mot artikel 35 eftersom en sådan handling utgör
bortförande, även när barnet är över den minimiålder på 15 år som anges i artikel 38.
ILO:s konvention om de värsta formerna av
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barnarbete, 1999 (nr 182), täcker in rekrytering
med våld eller tvång av barn under 18 år för utnyttjande i väpnade konﬂikter. I det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter
angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
krävs att de som är under 18 år inte obligatoriskt
rekryteras till de väpnade styrkorna och att de som
rekryterats frivilligt inte deltar direkt i ﬁentligheter. Staterna skall också vidta »alla genomförbara
åtgärder« för att säkerställa att väpnade grupper
som inte tillhör en stats väpnade styrkor inte heller
rekryterar barn eller använder dem i ﬁentligheter.

Människohandel och organtransplantationer
Mot bakgrund av att det i rika länder ﬁnns ett stort
behov av barns organ för transplantationer och att
många barn i utvecklingsländer lever i total utsatthet, är sannolikheten hög för att det skall uppstå
handel med organ från barn. Å andra sidan vore det
svårt att hålla sådana fall hemliga med tanke på hur
stort antal medicinskt utbildade personer som
behövs för en lyckad transplantation.
Påståenden och misstankar fortsätter att dyka
upp i massmedierna världen över, och det ﬁnns
verkligen fall då fattiga vuxna har sålt sina egna
njurar för transplantation, men det verkar inte ﬁnnas några säkra bevis på handel med organ från
barn. Världshälsoorganisationen har utrett frågan
och säger:
»Användning av levande donatorer utan släktskap
med mottagaren skapar möjligheter för de fattiga,
särskilt i utvecklingsländerna där tänkbara donatorer utsätts för frestelsen att sälja sina organ …
Även om organ- och vävnadsdonation på grund av
kärlek till medmänniskan kan vara etiskt försvarbar, bör donation i vinstsyfte avvärjas.« (Transplantation av mänskliga organ: En rapport om utvecklingen under Världshälsoorganisationens beskydd
(1987–1991), WHO, Genève, 1991.)

I Världshälsoorganisationens vägledande principer
om transplantationer av mänskliga organ rekommenderas att »inget organ skall avlägsnas från en
levande minderårigs kropp i syfte att användas för
transplantation. Undantag kan göras enligt nationell rätt i de fall det gäller vävnad som kan återbildas« (princip 4). Detta undantag skulle tillåta benmärgstransplantation men utesluta t.ex. att ett
barn donerar en av sina njurar eller lungor till ett
syskon (men enligt princip 3 får vuxna donera
organ till mottagare som de är släkt med). Princip 5

Artikel 35

förbjuder kommersiella transaktioner när det gäller organtransplantationer.
I det fakultativa protokollet angående handel
med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
ingår »överföring av ett barns organ i vinstsyfte« i
de handlingar som en stat som ratiﬁcerar protokollet måste kriminalisera (artikel 3).

Offer, inte brottslingar
När lagar stiftas eller förstärks för att bestraffa handel med barn, är det naturligtvis viktigt att inte kriminalisera barnen själva. De är offer, inte brottslingar. På samma sätt är det viktigt att högsta prioritet ges åt att behandla barn humant när de utsätts
för människohandel, särskilt när de beﬁnner sig i
ett obekant land. I barnkonventionens artikel 39
krävs att staterna vidtar alla lämpliga åtgärder för
att främja rehabilitering och social återanpassning
av utsatta barn.
Både det fakultativa protokollet till barnkonventionen angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ (antaget av generalförsamlingen 2000) och tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel
med människor, särskilt kvinnor och barn, till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (också det antaget av generalförsamlingen 2000) kräver att konventionsstaterna skyddar och bistår dem som utsatts för människohandel. Det förstnämnda protokollet kräver
att barnets speciella behov erkänns, vilket innebär
att staterna ger de utsatta barnen full information,
säkerställer att deras behov och åsikter beaktas,
skyddar deras privatliv och trygghet och ger dem
specialiststöd för social återanpassning och rehabilitering. Det senare protokollet upprepar dessa
garantier och kräver dessutom att de stater som tar
emot barn som utsatts för gränsöverskridande
människohandel bör ge dem lämplig utbildning,
bostad och omvårdnad, och säkerställa att de är
trygga när de återsänds till sitt ursprungsland.
I den allmänna kommentaren »Behandling av
ensamkommande och separerade barn utanför
deras ursprungsland« noterar kommittén:
»Ensamkommande eller separerade barn i ett land
utanför sitt ursprungsland är särskilt utsatta för
utnyttjande och övergrepp. Flickor är särskilt i

riskzonen för människohandel, även i syfte att
utnyttjas sexuellt …«
»Handel med ett sådant barn, eller ’vidarehandel’ i de fall då ett barn redan utsatts för människohandel, är en av många faror som möter
ensamkommande eller separerade barn. Handel
med barn är ett hot mot deras rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). Enligt artikel 35 i
konventionen skall konventionsstaterna vidta
lämpliga åtgärder för att förebygga sådan handel.
Nödvändiga åtgärder omfattar att identiﬁera
ensamkommande och separerade barn, regelbundet undersöka var de beﬁnner sig, och att genomföra informationskampanjer som är lämpliga för
åldern, anpassade efter kön och på ett språk och
via medier som kan förstås av barnet. Tillräcklig
lagstiftning skall också beslutas och effektiva
mekanismer för upprätthållande inrättas när det
gäller reglering av arbetsrätten och gränsbevakningen.«
»Riskerna är också stora för ett barn som redan
utsatts för människohandel och av det skälet är
ensamkommande eller åtskilt från sina föräldrar.
Sådana barn bör inte straffas utan få bistånd som
offer för en allvarlig kränkning av de mänskliga
rättigheterna. Några barn som utsatts för människohandel kan vara berättigade till ﬂyktingstatus
enligt 1951 års konvention, och staterna bör säkerställa att separerade och ensamkommande barn
som utsatts för människohandel och som önskar
söka asyl eller som på annat sätt visar att det ﬁnns
behov av internationellt skydd får tillgång till att
söka asyl. Barn som är i riskzonen för vidarehandel bör inte återsändas till sitt ursprungsland om
det inte är för deras bästa och lämpliga åtgärder
för deras skydd har vidtagits. Staterna bör överväga kompletterande former av skydd för barn som
utsatts för människohandel när återvändande inte
är för deras bästa.« (crc/gc/2005/6, punkt 50
och 52–53.)

FN:s ekonomiska och sociala råd antog 2005
Riktlinjer för rättskipning då barn är offer för eller vittnen till brott. Dessa riktlinjer kräver att utsatta barn
och vittnen får effektivt bistånd, behandlas med
värdighet och medkänsla, att de får full information och att deras åsikter beaktas, att deras säkerhet
och privatliv skyddas, att de får rehabilitering och
att de, när så är möjligt, erbjuds upprättelse.
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Artikel 35 i Sverige
FN:s barnrättskommitté uttryckte i de tredje sammanfattande slutsatserna en oro över förekomsten av
handel med barn, barnprostitution och relaterade
övergrepp som begås av svenska medborgare i Sverige och utomlands. Kommittén rekommenderade
regeringen att stärka åtgärderna för att minska och
förebygga förekomsten av sexuellt utnyttjande av
och handel med barn, genom att via utbildning och
mediakampanjer informera yrkesarbetande och
allmänheten om problemen.

Svensk lagstiftning
1998 tillsatte regeringen en kommitté med uppdraget att göra en total översyn av bestämmelserna om
sexualbrott. Kommittén överlämnade i mars 2001
sitt betänkande Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den
sexuella integriteten och angränsande frågor (sou
2001:14). I betänkandet föreslogs en ny reglering
av sexualbrotten samt förslag i angränsande frågor.
Den del av betänkandet som rörde förslag till särskilda bestämmelser om straffansvar för människohandel för sexuella ändamål ledde till lagstiftning
som trädde i kraft den 1 juli 2002. Då infördes ett
nytt brott i 4 kapitlet brottsbalken rubricerat människohandel för sexuella ändamål. Brottet gällde
gränsöverskridande handel med människor med
syftet att dessa utsätts för vissa sexualbrott eller
utnyttjas för sexuella ändamål. En förutsättning för
straffansvar var att olaga tvång, vilseledande eller
något annat sådant otillbörligt medel använts för
att genomföra handeln. Om brottet riktats mot ett
barn krävdes dock inte att något otillbörligt medel
hade använts (se vidare prop. 2001/02:124, Straffansvaret för människohandel).
Den 1 juli 2004 utvidgades straffansvaret och
brottet benämns nu endast människohandel.
Straffbestämmelsen i brottsbalken omfattar numera även människohandel som inte är gränsöverskridande och människohandel som syftar till andra
former av utnyttjande än sexuellt utnyttjande, t.ex.
tvångsarbete. Kravet på användande av otillbörliga
medel ﬁnns kvar men har förtydligats på så sätt att
till rekvisitet har lagts till »med utnyttjande av
någons utsatta belägenhet«. Liksom tidigare krävs
det inte att något otillbörligt medel använts, om
brottet riktats mot ett barn. Se vidare proposition
2003/04:111, Ett utvidgat straffansvar för människohandel.
Den svenska lagstiftningen mot människohandel bygger till stor del på bestämmelser i FN:s till-
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läggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och
bestraffande av handel med människor, särskilt
kvinnor och barn till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet från år
2000 och EU:s rambeslut om bekämpande av människohandel. Sverige ratiﬁcerade protokollet år
2004.
I december 2005 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av bestämmelsen
om människohandelsbrott i syfte att stärka skyddet
mot människohandel (kommittédirektiv 2005:152
och 2006:78). Utredaren skall utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott, och därvid särskilt överväga möjligheten att
avskaffa kravet på otillbörliga medel, och överväga
skälen för och emot att slopa eller begränsa kravet
på dubbel straffbarhet för människohandelsbrott.
Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober
2007.

Uppehållstillstånd till så kallade bevispersoner
Enligt utlänningslagen (2005:716) är det, sedan
oktober 2004, möjligt för en förundersökningsledare att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för utländska målsägande och vittnen,
bl.a. offer för människohandel, då det anses befogat
med hänsyn till genomförandet av förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Förslaget innebär att dessa utlänningar, så kallade
bevispersoner, ges laglig möjlighet att stanna kvar i
Sverige för att genom vittnesmål och annan bevisning bistå brottsutredande personal. Under den tid
de vistas här kommer de att få tillgång till hälsooch sjukvård och socialt bistånd (se prop. 2003/
004:35, Människosmuggling och tidsbegränsat uppe
hållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.). Utlänningen själv kan inte ansöka om uppehållstillstånd
på denna grund, men kan ge in en ansökan om
exempelvis asyl som kan behandlas parallellt med
processen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för
genomförandet av förundersökning eller huvudförhandling.

Skärpt straff för människosmuggling
Med människosmuggling avses normalt organisation av olaglig transport av människor över nationella gränser. Människosmuggling kan utgöra ett
led i brottet människohandel, men människohandel kan också ske genom att människor passerar
gränser på ett lagligt sätt. Människosmuggling är

Artikel 35

ofta ett utnyttjande av människor i ett utsatt läge
och sker ofta under förhållanden där de som
smugglas utsätts för svåra umbäranden. Regeringens ovan nämnda proposition 2003/04:35 behandlar genomförandet i svensk rätt av två EG-rättsakter – rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om deﬁnition av hjälp till olaglig inresa,
transitering och vistelse och rådets rambeslut av
den 28 november 2002 om förstärkning av den
straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till
olaglig inresa, transitering och vistelse. I propositionen föreslogs en skärpning av straffbestämmelserna för brottet människohandel.
Sedan oktober 2004 slår utlänningslagen fast att
den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olov-

ligen komma in i eller passera genom Sverige,
annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island
eller Norge skall dömas för människosmuggling till
fängelse i högst två år. Är brottet att anse som grovt
döms för grov människosmuggling till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av
om brottet är att anse som grovt skall särskilt beaktas om gärningen har utförts mot ersättning, har
utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort
antal personer, eller har utförts under former som
innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts
under hänsynslösa former. Före denna skärpning
av straffskalan var längsta möjliga straff för grov
människosmuggling två års fängelse, och för människosmuggling sex månader.
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Checklista för artikel 35
n Samarbetar berörda myndigheter nationellt och internationellt för att identiﬁera och
spåra alla former av handel med barn?
n Vidtas åtgärder, utifrån barnets bästa, så att barn som utsatts för människohandel kan
återvända till sitt hemland under trygga och säkra former?
n Finns det en nationell databas där barn som försvunnit/avvikit registreras?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 35 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 8
rätten att behålla sin identitet
artikel 11 skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 32 skydd mot barnarbete
artikel 33 skydd mot drogmissbruk och handel med droger
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 36 andra former av utnyttjande
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 36

Skydd mot annat utnyttjande
TEXTEN I ARTIKEL 36

Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av
utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Sammanfattning
När konventionen formulerades fördes artikel 36 in
för att säkerställa att »socialt utnyttjande« av barn
skulle erkännas utöver sexuellt och ekonomiskt
utnyttjande, men några exempel på vad som menas
med socialt utnyttjande gavs inte. Artikel 11 (olovligt bortförande och kvarhållande av barn), 21
(adoption), 32 (arbete), 33 (narkotikahandel), 34
(sexuellt utnyttjande), 35 (bortförande, försäljning
och handel) och 38 (väpnad konﬂikt) tar upp de
många olika former av utnyttjande som vuxna
utsätter barn för. Artikel 36 utgör därför ett skyddsnät för att täcka in »alla andra former av utnyttjande«.

Bakgrund
Kommittén har hittills inte uttryckt någon oro i
samband med denna artikel. De olika former av
utnyttjande som inte tas upp under andra artiklar
innefattar utnyttjande av barn med särskilda
talanger, mediernas utnyttjande av barn och forskares utnyttjande av barn, eller utnyttjande för
medicinska eller vetenskapliga försök.

Barn med särskilda talanger
Barn som är begåvade inom sport, spel, konstnärlig
utövning etc. kan drivas att utveckla denna begåvning av familjen, medierna, företag och statliga
myndigheter på bekostnad av sin allmänna fysiska
och psykiska utveckling. Regleringen av barnarbete utesluter ofta »frivilliga« aktiviteter som dessa,
och de kan därför inte övervakas på samma sätt.

Medierna
Som tidigare diskuterats under artikel 16 och 17
kan barn utnyttjas av medierna, t.ex. genom att

utsatta barn eller unga lagöverträdare identiﬁeras,
eller genom att uppträdanden som kan vara skadliga för barnets utveckling bokas in utan att barnet
givit sitt samtycke till detta. Kommittén yttrade sig
kring detta i samband med den allmänna diskussionen »Barnet och medierna«:
»Medierna ger i sin rapportering en ’bild’ av barnet; de återspeglar och påverkar uppfattningar om
vilka barn är och hur de uppträder. Denna bild
kan skapa och förmedla respekt för unga människor, men den kan också sprida fördomar och stereotyper som kan påverka den allmänna uppfattningen och politiker negativt. Nyanserad och välinformerad rapportering främjar barnets rättigheter …«
»Det är viktigt att massmedierna själva inte
gör sig skyldiga till övergrepp mot barn. Barnets
integritet bör skyddas vid rapportering om t.ex.
inblandning i kriminell aktivitet, sexuella övergrepp och familjeärenden. Lyckligtvis har massmedierna i några länder frivilligt gått med på att
respektera riktlinjer som ger sådant skydd av
barnets privatliv, men sådana etiska normer följs
inte alltid.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport
från den elfte sessionen, januari 1996, crc/c/50,
s. 80.)

Forskning och försök
Barn kan också utnyttjas av forskare, t.ex. genom
kränkningar av deras privatliv eller genom att kräva
att de utför uppgifter som kränker deras rättigheter
eller inte respekterar deras mänskliga värdighet. I
artikel 7 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter förbjuds uttryckligen medicinska eller vetenskapliga försök utan fritt samtycke. Enligt diskussion under artikel 37 konstaterar

377

Barnkonventionen

Kommittén för mänskliga rättigheter i en allmän
kommentar att detta är särskilt viktigt för den som
»inte kan ge ett giltigt samtycke« eller som är frihetsberövad (Kommittén för mänskliga rättigheter,
Allmän kommentar nr 20, 1992, hri/gen/1/Rev.8,
punkt 7, s. 191). Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder säger också att »ingen skall
utan fritt samtycke underkastas medicinska eller
vetenskapliga försök« (artikel 15[1]).
Barnkonventionen tar inte upp detta problem,
men frågan om barns »fria samtycke« till forskning eller medicinska eller sociala försök är till och
med mer problematisk än för vuxna. Det vore fel att
förbjuda alla former av försök på barn eftersom vissa försöksmässiga former av behandling kan vara
barns enda hopp om bättring. I alla händelser hävdas det att medicinska försök är en nödvändig del i
den medicinska utvecklingen. The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)
har givit ut Internationella etiska riktlinjer för biomedicinsk forskning som involverar människor, och där
ﬁnns riktlinjer för när och hur barn får bli föremål
för forskning.
När äldre barn är inblandade gäller frågan också
deras medborgerliga rättigheter enligt konventionen, t.ex. rätten att höras, yttrandefrihet och föreningsfrihet samt rätten till respekt för »den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga«. Det är
rimligt att anta att barn som kan besluta om medi-
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cinsk eller kirurgisk behandling också kan samtycka till att delta i forskning eller medicinska försök. Staterna bör säkerställa att all forskning och
alla försök som involverar barn följer föreskrivna
etiska regler med stöd i lag. I kommitténs tredje allmänna kommentar, »Hiv/aids och barns rättigheter«, anmodas staterna att stödja forskning i detta
ämne, men där ges också en varning:
»… barn skall inte bli föremål för forskning förrän ett ingrepp har testats noggrant på vuxna. Det
har uppstått bekymmer som rör rättigheter och
etik när det gäller biomedicinsk forskning kring
hiv/aids, hiv/aids-aktiviteter samt social, kulturell
och beteendevetenskaplig forskning. Barn har blivit föremål för onödig och olämpligt utförd forskning med ingen eller endast liten möjlighet att
vägra eller samtycka till att delta. Barnet skall ha
möjlighet att i förhållande till den fortlöpande
utvecklingen av sin förmåga ge sitt samtycke, och
om nödvändigt kan föräldrar eller vårdnadshavare
få möjlighet att ge sitt samtycke. Men i alla händelser måste samtycket bygga på full information
om vilka risker och fördelar forskningen innebär
för barnet.« (crc/gc/2003/3, punkt 29.)

Staterna skall också i enlighet med artikel 39 vidta
åtgärder för att rehabilitera barn som skadats av
någon av dessa »andra« former av utnyttjande.

Artikel 36

Artikel 36 i Sverige
Barn i forskning
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor innehåller bestämmelser om
etikprövning av forskning som avser människor
och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan
forskning. Syftet med lagen är att skydda den
enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.
Enligt lagen skall forskningspersonen informeras om syftet med forskningen, de metoder som
kommer att användas, de följder och risker som
forskningen kan medföra, och att deltagande i
forskningen är frivilligt. Dessutom anger lagen att
forskning får utföras bara om forskningspersonen
har samtyckt till den forskning som avser henne
eller honom och att information om forskningen

först skall ha lämnats. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning.
Samtycket skall också dokumenteras.
Lagen innehåller särskilda regler för barn. Om
barnet har fyllt 15 år och inser vad forskningen
innebär för hans eller hennes del, skall han eller hon
själv informeras om och samtycka till forskningen
på det sätt som anges ovan. I andra fall när forskningspersonen är ett barn är det vårdnadshavarna
som skall informeras om och samtycka till forskningen. Barnet själv skall dock så långt det är möjligt informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras om
ett barn som är under 15 år inser vad den innebär
för hans eller hennes del och motsätter sig att forskningen utförs.
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Exempel på tillämpning av artikel 36
Pressetiska regler rörande barn – i Norge
De svenska pressetiska reglerna innehåller inte några regler som tar speciell hänsyn till barn. Detta
har kritiserats av Barnombudsmannen, som ansett att de reglerna bör ändras så att de speciﬁkt anger
att särskild hänsyn skall tas till hur barn behandlas och framställs i media.
»Barnombudsmannen Lena Nyberg har vid ﬂera tillfällen riktat skarp kritik mot hur barn behandlas
av och i medierna.
– Alltför ofta är barn väldigt utlämnade i medierna. Det skulle krävas en helt annan etisk behandling av barn i medierna än vad vi ser i dag, säger hon. … Pressen måste överväga ett annat etiskt regelverk, som är betydligt striktare och som tydligt talar om att barn inte får utelämnas på det här sättet.
Hon anser att Sverige borde följa Norges exempel. I det norska pressetiska regelverket uppmanas
på ﬂera ställen till särskild varsamhet när det gäller konsekvenser en publicering kan få för barn, både
när det gäller möjligheten att identiﬁera dem och när det handlar om att barn inte kan ana konsekvenserna av att framträda offentligt.
– Det är betydligt tydligare än det svenska regelverket, eftersom det klargörs att det krävs en helt
annan etisk behandling när det gäller barn, såväl som offer för brott som i andra sammanhang.« (Artikel ur Journalisförbundets tidning Journalisten, september 2003.)

Vær varsom – Etiske normer for pressen
4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identiﬁkasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker
på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identiﬁserende
omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identiﬁsering må begrunnes i et berettiget
informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identiﬁsere ved overhengende fare for
overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes
identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identiﬁsering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.
4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen
kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.
(Se vidare www.presse.no/varsom.)
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Checklista för artikel 36
n Finns effektiva åtgärder som hindrar att barn utnyttjas av och i massmedier?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 36 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjelivet och i hemmet
artikel 17 tillgång till information och massmediernas ansvar
artikel 32 skydd mot barnarbete
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Artikel 37

Tortyr, förnedrande behandling
och frihetsberövande
TEXTEN I ARTIKEL 37

Konventionsstaterna skall säkerställa att
(a) Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts
av personer under 18 års ålder;
(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande,
anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som
en sista utväg och för kortast lämpliga tid;
(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt
för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte
göra detta och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med
sin familj genom brevväxling och besök;
(d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl
juridiskt biträde och annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt
frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende
och opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

Sammanfattning
Artikel 37 ger barnet rätt att skyddas mot tortyr,
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, dödsstraff, livstids fängelse
utan möjlighet till frigivning och olagliga eller godtyckliga frihetsberövanden. I artikeln anges villkoren för att frihetsberöva ett barn. Ett frihetsberövande skall ske i enlighet med lag, det får användas
endast som en sista utväg och för kortast möjliga tid.
I artikeln anges också ytterligare villkor för hur
ett frihetsberövat barn skall behandlas. Barnet skall
 behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet

 behandlas på ett sätt som beaktar behoven hos
personer i dess ålder
 hållas åtskilt från vuxna om det inte anses vara
för barnets bästa att inte göra så
 ha rätt att hålla kontakten med sin familj genom
brevväxling och besök, utom i undantagsfall
 ha rätt att snarast få tillgång till juridiskt biträde och annan lämplig hjälp
 ha rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande
prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk myndighet
 ha rätt till ett snabbt beslut i saken.
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Kommittén fortsätter att förespråka omfattande
reformer vad gäller unga lagöverträdare när den
granskar de ﬂesta staters rapporter och åberopar då
artikel 37 och 39–40 samt FN:s regler och riktlinjer
om unga lagöverträdare. I början av 2007 antogs
den allmänna kommentaren nr 10, »Rättigheter
för unga lagöverträdare« (crc/c/gc/10).

FN:s regler och riktlinjer om unga lagöverträdare
Kommittén har visat att den anser att FN:s regler
och riktlinjer om unga lagöverträdare utgör normen för genomförandet av artikel 37 (dvs. FN:s
minimistandardregler för rättskipning rörande
ungdomsbrottslighet, »Pekingreglerna«, FN:s
regler för skydd av frihetsberövade ungdomar och
FN:s riktlinjer för förhindrande av ungdomsbrottslighet, »Riyadhriktlinjerna«). Det framgår av
kommitténs granskning av staternas rapporter och
i den allmänna kommentaren nr 10, »Rättigheter
för unga lagöverträdare« (för detaljer och sammanfattning, se artikel 40). Kommittén har också
hänvisat till Riktlinjer för åtgärder mot unga lagöverträdare som utarbetades vid ett expertgruppmöte i
Wien i februari 1997 (Ekonomiska och sociala
rådets resolution 1997/30, Bilaga) och under senare tid till Riktlinjer för rättskipning då barn är offer för
eller vittnen till brott (Ekonomiska och sociala rådets
resolution 2005/20).

»… inget barn får utsättas för tortyr eller
annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning«
I punkt (a) i artikel 37 betonas att det absoluta förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som hävdas för
var och en i Allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna (artikel 5), i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel
7) och i Konventionen mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i lika hög grad gäller barn. Det bör understrykas att förbudet gäller alla barn var de än beﬁnner
sig.
FN:s barnrättskommitté kräver att artikel 37(a)
återspeglas i den nationella lagstiftning som gäller
barn och föreslår att staterna ansluter sig till Konventionen mot tortyr. Kommittén har uttryckt allvarlig oro över rapporter om tortyr och annan
omänsklig eller förnedrande behandling och
bestraffning som frihetsberövade barn och gatubarn utsätts för av polis, säkerhetsstyrkor och lära-
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re samt inom familjen och under väpnad konﬂikt.
Den har föreslagit formella utredningar av alla
anklagelser om tortyr, och att förövarna ställs inför
rätta (i civila domstolar) och straffas om det konstateras att de är skyldiga.
Kommittén har klargjort att eventuella vittnesmål som avges efter tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling inte kan
accepteras som bevis (crc/c/gc/10, punkt 23h).
Generalförsamlingen antog 1975 Förklaringen
om skydd för alla personer från att utsättas för tortyr och
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning (Generalförsamlingens resolution
3452 (xxx), 9 december 1975, Bilaga). Bestämmelserna i deklarationen utgjorde bas för Konventionen
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (antagen av generalförsamlingens resolution 39/46, 10 december 1984). I
konventionen deﬁnieras tortyr som
»varje handling genom vilken allvarlig smärta
eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet
tillfogas någon antingen för sådana syften som att
erhålla information eller en bekännelse av honom
eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått
eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga
honom eller en tredje person eller också av något
skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller
lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med
samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom
företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar
inte smärta eller lidande som uppkommer enbart
genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner« (artikel 1).

Genom konventionen inrättades kommittén mot
tortyr som övervakar genomförandet av konventionen och försöker lösa de fall av anklagelser om
tortyr (och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling) som den får kännedom om.
FN:s generalförsamling antog det fakultativa protokollet till konventionen vilket trädde i kraft i juni
2006. Syftet med protokollet är att inrätta ett system för regelbundna besök av oberoende internationella och nationella organ på platser där människor är frihetsberövade, för att förhindra tortyr och
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ytterligare information
ﬁnns på www.ohchr.org).

Artikel 37

Artikel 7 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter innehåller ytterligare
en bestämmelse som uttryckligen förbjuder medicinska eller vetenskapliga experiment utan fritt
samtycke (och detta upprepas i artikel 15 i Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som antogs 2006). Det ﬁnns ingen liknande bestämmelse i barnkonventionen, men artikel
36 skyddar barnet mot »alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende«.
I den allmänna kommentaren »Hiv/aids och barnets rättigheter« konstaterar kommittén följande:
»Barn har blivit föremål för onödig och olämpligt
utförd forskning med ingen eller endast liten möjlighet att vägra eller samtycka till att delta. Barnet
skall ha möjlighet att i förhållande till den fortlöpande utvecklingen av sin förmåga ge sitt samtycke, och om nödvändigt kan föräldrar eller vårdnadshavare få möjlighet att ge sitt samtycke. Men i
alla händelser måste samtycket bygga på full information om vilka risker och fördelar forskningen
innebär för barnet … Konventionsstaterna måste
göra allt som står i deras makt för att säkerställa
att barn och, i förhållande till den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga, dess föräldrar
och/eller vårdnadshavare är delaktiga i beslut om
forskningsprioriteringar och att det skapas en
stödjande miljö för barn som deltar i sådan forskning.« (crc/gc/2003/3, punkt 29.)

I december 2006 godkände generalförsamlingen
Internationella konventionen om skydd för alla personer
mot påtvingat försvinnande, vilken erkänner rätten
att inte under några omständigheter bli föremål för
påtvingat försvinnande, samt rätten till rättslig
prövning och upprättelse för dem som drabbats.
När den trätt i kraft kommer konventionsstaterna
att vara förpliktigade att kriminalisera påtvingat
försvinnande, ställa de ansvariga inför rätta och
vidta förebyggande åtgärder. Konventionen hävdar
rätten för eventuella offer att veta sanningen om
omständigheterna kring ett försvinnande och vad
som hänt den försvunna personen, samt rätten till
frihet att söka, ta emot och delge information i detta syfte. Artikel 25 i konventionen innehåller särskilda bestämmelser om barn som utsatts för
påtvingat försvinnande, eller vars föräldrar eller
vårdnadshavare utsatts för detta (se även artikel
8–9).

Olika former av omänsklig
eller förnedrande bestraffning
FN:s barnrättskommitté har i sina sammanfattande slutsatser om konventionsstaternas rapporter
och i sin allmänna kommentar nr 8, »Barnets rätt
till skydd mot aga och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning«, (bl.a. artikel 19,
28[2] och 37) noterat att all aga av barn, hur lindrig
den än är, inte stämmer överens med barnkonventionen. Kommittén hänvisar särskilt till artikel 19
som ställer krav på att alla barn skall skyddas mot
»alla former av fysiskt eller psykiskt våld«, och när
det gäller disciplin i skolan till artikel 28(2), utöver
artikel 37. I många sammanfattande slutsatser om
konventionsstaternas rapporter har kommittén
uppmanat till ett tydligt förbud mot all aga: inom
familjen, i andra former av omvårdnad, i skolan och
inom det straffrättsliga systemet. Den allmänna
kommentaren säger följande:
»I artikel 37 krävs att staterna säkerställer att ’inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning’. Detta kompletteras och utvecklas i
artikel 19 som kräver att staterna skall ’vidta alla
lämpliga lagstiftnings, administrativa och sociala
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att
skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande,
innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är
i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård’. Det råder ingen
oklarhet: ’alla former av fysiskt eller psykiskt våld’
lämnar inget utrymme för legaliserat våld mot
barn. Aga och andra grymma eller förnedrande
former av bestraffning är former av våld, och staterna måste vidta alla lämpliga lagstiftande, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i
utbildningssyfte för att avskaffa dem.« (crc/c/
gc/8, punkt 18. För sammanfattning och ytterligare diskussion, se artikel 19.)

Kommittén har i sin granskning av konventionsstaternas rapporter funnit att det i några länder
fortfarande förekommer att domstolar utdömer
amputation och stening liksom aga i form av att
ungdomar pryglas och piskas. Det väcker frågor
enligt artikel 37 och 19, och det står i konﬂikt med
FN:s regler och riktlinjer när det gäller unga lagöverträdare. I den allmänna kommentaren nr 10,
»Rättigheter för unga lagöverträdare«, upprepar
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kommittén förbudet mot aga och alla andra grymma eller förnedrande former av bestraffning, både
som domar och som bestraffning på institutioner
(crc/c/gc/10).
I FN:s studie om våld mot barn, som rapporterades till generalförsamlingen i oktober 2006, uppmanas staterna att skyndsamt förbjuda alla former
av våld mot barn, bl.a. all aga, alla skadliga traditionella sedvänjor, sexuellt våld, tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning. Målet är att detta skall vara uppnått 2009 (A/61/299, för sammanfattning av rekommendationer och diskussion, se artikel 19).

Isolering av barn
Att isolera ett barn väcker ytterligare en fråga enligt
artikel 37(a), utöver de som rör själva frihetsberövandet. I den allmänna kommentaren nr 10 förklarar kommittén att placering i en mörk cell, i isolering eller någon annan bestraffning eller behandling som kan äventyra det berörda barnets fysiska
eller psykiska hälsa eller välbeﬁnnande absolut
måste förbjudas (crc/c/gc/10, punkt 28c). Kommittén har till ett antal stater uttryckt oro om bruket av isolering.

»Varken dödsstraff eller livstids
fängelse utan möjlighet till frigivning
får ådömas brott som begåtts av
personer under 18 års ålder«
Artikel 37(a) förbjuder dödsstraff för brott som
begåtts av personer under 18 år. Artikel 6, som ger
barn rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga
utveckling, har samma innebörd. Kommittén upprepar detta i sin allmänna kommentar nr 10, »Rättigheter för unga lagöverträdare« (crc/c/gc/10,
punkt 26). Den har tagit upp frågan med ett antal
konventionsstater och betonar att förbudet mot
dödsstraff måste bekräftas i lagstiftningen, utan
några undantag. Kommittén har också uttryckt oro
över »utomrättsliga avrättningar«. I en resolution
från 1989 lade FN:s ekonomiska och sociala kommitté fram principer om effektivt förebyggande
och utredning av utomrättsliga, godtyckliga och
summariska avrättningar (resolution 1989/65, 24
maj 1989).
I punkt (a) förbjuds också livstidsdomar utan
möjlighet till frigivning för brott som begåtts före
18 års ålder, och det bör här noteras att i punkt (b)
krävs att frihetsberövande eller fängslande får
användas endast »som en sista utväg och för kor-
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tast lämpliga tid«. Kommittén har uttryckt oro
över icke tidsbestämda domar liksom över livstidsdomar utan någon möjlighet att friges. I sin allmänna kommentar nr 10 rekommenderar den
starkt att staterna bör förbjuda »alla former av livstids fängelse för brott som begåtts av personer
under 18 års ålder« (crc/c/gc/10, punkt 27).

»… inget barn får olagligt eller
godtyckligt berövas sin frihet. Gripande,
anhållande, häktning, fängslande eller
andra former av frihetsberövande av ett
barn skall ske i enlighet med lag och får
endast användas som en sista utväg och
för kortast lämpliga tid«
I artikel 37(b) krävs att eventuella begränsningar av
barns frihet, för unga lagöverträdare eller av andra
skäl, inte får vara godtyckliga och måste ha stöd i
lagstiftningen. Formuleringen i punkt (b), som har
starkt stöd i FN:s relevanta regler och riktlinjer,
betonar att begränsning av friheten för dem som är
under 18 år skall ske endast i undantagsfall, som en
sista utväg, och alltid »för kortast lämpliga tid«.
Kommittén upprepar detta i sin allmänna kommentar nr 10, »Rättigheter för unga lagöverträdare«.
I den allmänna kommentaren och i rekommendationer till enskilda stater lyfter kommittén fram
behovet av ﬂera olika alternativ för att undvika frihetsbegränsningar. När det gäller unga lagöverträdare betonas dessutom i artikel 40 det övergripande
målet att främja barnets känsla av värdighet, vikten
av återanpassning och den särskilda önskvärdheten
i att undvika domstolsförhandlingar och främja
alternativ till institutionsvård. I »Pekingreglerna«,
artikel 17, ﬁnns detaljerade »vägledande principer
vid utfärdande av domar och andra åtgärder«.
När det gäller frihetsberövanden genom offentliga organ har kommittén antagit den deﬁnition av
frihetsberövande som ﬁnns i FN:s regler för skydd
av frihetsberövade ungdomar: »Frihetsberövande
innebär varje form av kvarhållande, fängslande
eller placering av en person i en ny offentlig eller
privat skyddsmiljö som personen inte får lämna av
egen fri vilja genom beslut från en rättslig, administrativ eller annan offentlig myndighet.« (Se de
ursprungliga Riktlinjerna för periodiska rapporter,
punkt 137, anm.) När kommittén har granskat
landrapporterna har den funnit att det i olika system ﬁnns olika sätt att frihetsberöva barn: inom
socialtjänst, sjukvård, asylprocess och straffsystem.
FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över

Artikel 37

att små barn frihetsberövas och har betonat att en
minimiålder för frihetsberövanden bör anges i lagstiftningen. Kommittén har också uttryckt oro över
hur länge barn är frihetsberövade vid gripande och
under utredning (i avvaktan på rättegång) och
strafftidens längd, både i allmänhet och under särskilda omständigheter. Det bör noteras att artikel
37(d) ger rätt att få lagligheten i ett eventuellt frihetsberövande prövad inför domstol eller annat
lämpligt organ »samt rätt till ett snabbt beslut i
saken«, se nedan.
Kommittén har noterat vikten av att alla frihetsberövade barn registreras, och i Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 2005) efterfrågas detaljerade uppdelade data (crc/c/58/Rev.1, Bilaga,
punkt 24).

Gripande och frihetsberövande
i avvaktan på rättegång
FN:s barnrättskommitté har ofta uttryckt oro över
hur långa frihetsberövanden i avvaktan på rättegång som tillåts i några konventionsstater, bl.a. i
lagstiftning om terrorism och krislägen. I den allmänna kommentaren nr 10 betonar kommittén att
det måste ﬁnnas en verksam uppsättning alternativ
till frihetsberövanden i avvaktan på rättegång. Att
använda sådant frihetsberövande som en form av
bestraffning bryter mot förutsättningen att man är
oskyldig tills motsatsen bevisats. Tiden för frihetsberövande i avvaktan på rättegång bör begränsas i
lag och regelbundet omprövas.
I »Pekingreglerna« noteras (regel 10[2]) att när
en ungdom har gripits gäller följande: »En domare eller behörig annan tjänsteman eller annat organ
skall utan dröjsmål överväga frågan om frigivning.« Reglerna säger också: »Frihetsberövande i
avvaktan på rättegång skall användas endast som
yttersta utväg och för kortast möjliga tid. När så är
möjligt skall frihetsberövande i avvaktan på rättegång ersättas av alternativa åtgärder som noggrann
övervakning, omvårdnad eller placering i familj,
skolmiljö eller hemma« (regel 13). FN:s regler för
skydd av frihetsberövade ungdomar säger att: »…
Frihetsberövande i avvaktan på rättegång skall så
långt möjligt undvikas och begränsas till undantagsfall. Därför skall alla ansträngningar göras för
att tillämpa alternativa åtgärder. När sådant frihetsberövande trots allt används skall ungdomsdomstolar och utredningsorgan ge högsta prioritet
åt att behandla sådana ärenden snabbast möjligt för
att säkerställa kortast möjliga tid för frihetsberövandet …« (regel 17).

Fängslande
När det gäller brottspåföljder har kommittén uttryckt oro över frihetsstraff för små barn och också
över långvariga och icke tidsbegränsade påföljder
samt eventuella åtgärder från konventionsstaternas sida att förlänga påföljderna för barn.
I FN:s studie om våld mot barn rekommenderas
att:
»Frihetsberövande bör endast användas för unga
lagöverträdare som bedöms utgöra en fara för
andra, och betydande resurser bör sättas in för att
ta fram alternativa arrangemang, liksom samhällsbaserade handlingsplaner för rehabilitering och
återanpassning …« (A/61/299, punkt 112 [b].)

Frihetsberövanden i andra fall
än för unga lagöverträdare
Kommittén betonar i den allmänna kommentaren
nr 10 att frihetsberövanden får mycket negativa
konsekvenser för barnets utveckling och allvarligt
hindrar återanpassningen i samhället. Som redan
har visats gäller bestämmelserna som begränsar frihetsberövanden i artikel 37 alla frihetsberövanden,
även t.ex. inom sjukvården och socialtjänsten och
för asylsökande barn. Begränsningarna i punkt (b)
och garantierna i punkt (c) och (d) i artikel 37 måste tillämpas lika för andra former av frihetsberövanden än straff, liksom normerna i de relevanta
reglerna och riktlinjerna från FN. I Konventionen om
rättigheter för människor med funktionsnedsättning
som antogs 2006 krävs att konventionsstaterna
säkerställer att funktionshinder inte i något fall
motiverar frihetsberövanden, och att om personer
med funktionshinder frihetsberövas så har de samma rätt som andra till garantier i enlighet med
internationell humanitär rätt (artikel 14).
Frihetsberövande av barn under asylprocessen. I
kommitténs allmänna kommentar nr 6 om ensamkommande och separerade barn konstateras att
deras status som ensamkommande barn inte i sig
motiverar att de frihetsberövas:
»När frihetsberövande i undantagsfall används,
måste villkoren för frihetsberövandet styras av
barnets bästa, och artikel 37 (a) och (c) och andra
internationella skyldigheter måste respekteras
fullt ut. Särskilda arrangemang måste göras så att
barnen inkvarteras på ett för dem lämpligt sätt
och åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till
barnens bästa att inte göra så. Det grundläggande
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förhållningssättet i en sådan handlingsplan bör
verkligen vara »omvårdnad« och inte »frihetsberövande«. Inrättningarna bör inte ligga isolerat
där det inte ﬁnns kulturellt lämpliga samhällsresurser eller tillgång till juridiskt stöd. Barn bör ha
möjlighet att regelbundet ha kontakt med och få
besök av vänner och släktingar, religiösa, sociala
och juridiska rådgivare samt vårdnadshavare. De
bör också ha möjlighet att ta emot nödvändig basutrustning och lämplig medicinsk behandling och
psykologisk rådgivning när så behövs. Under frihetsberövandet har barnen rätt till utbildning som
under idealiska förhållanden bör äga rum utanför
området för frihetsberövandet för att underlätta
deras fortsatta utbildning vid frigivningen. De har
också rätt till rekreation och lek enligt föreskrifterna i artikel 31 i konventionen. För att effektivt
säkerställa rättigheterna enligt artikel 37(d) skall
ensamkommande eller separerade barn som frihetsberövats omgående få fri tillgång till juridiskt
och annat lämpligt stöd. Bland annat skall de tilldelas ett juridiskt ombud.« (crc/gc/2005/6,
punkt 63.)

FN:s ﬂyktingkommissarie anser att ﬂyktingbarn
inte bör frihetsberövas. I UNHCR:s exekutivkommittés slutsats nr 44 (1986) diskuteras de begränsade omständigheter då asylsökande kan frihetsberövas, och där ﬁnns också normer för deras behandling.
Frihetsberövande av barn som behöver skydd. Kommittén har noterat att den inte accepterar att frihetsberövanden används för barn som behöver
skydd. Kommittén kräver att unga lagöverträdare
skall åtskiljas från dem som frihetsberövats för
»beteendestörningar«. Kommittén har också
noterat att psykiskt sjuka barn aldrig skall vistas i
fängelse.

»… varje frihetsberövat barn skall
behandlas humant och med respekt
för människans inneboende värdighet
och på ett sätt som beaktar behoven
hos personer i dess ålder«
Genom denna bestämmelse i artikel 37 betonas att
frihetsberövade barn inte skall förlora sina grundläggande rättigheter och att deras ålder och utveckling måste beaktas. I FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar sägs följande i regel 13:
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»Frihetsberövade ungdomar skall inte av något
skäl som rör deras ställning nekas de medborgerliga, ekonomiska, politiska, sociala eller kulturella
rättigheter som de har enligt nationell eller internationell rätt, och som stämmer överens med frihetsberövandet, såsom rätten till socialförsäkring
och sociala förmåner, föreningsfrihet och, vid
uppnådd minimiålder enligt lag, rätten att ingå
äktenskap.«

Kommittén har ofta uttryckt oro över villkoren för
frihetsberövade på institutioner och platser där
barns frihet är begränsad. I den allmänna kommentaren nr 10 riktar den uppmärksamheten mot FN:s
regler och ger ytterligare detaljerad vägledning.
Det faktum att frihetsberövade barn vistas på institutioner i stället för fängelser minskar inte behovet
av strikta villkor och övervakning. I artikel 3(3) i
konventionen krävs att konventionsstaterna säkerställer att alla institutioner följer de normer som
fastställts av behöriga myndigheter.

»… Särskilt skall varje frihetsberövat
barn hållas åtskilt från vuxna, om det
inte anses vara till barnets bästa att
inte göra detta«
Principen i artikel 37(c) att varje frihetsberövat
barn skall hållas åtskilt från vuxna har ett villkor:
»om det inte anses vara till barnets bästa att inte
göra detta«. I den allmänna kommentaren nr 10,
»Rättigheter för unga lagöverträdare« säger kommittén att villkoret bör tolkas snävt: »… Konventionsstaterna bör ordna separata inrättningar för
frihetsberövade ungdomar« (crc/c/gc/10, punkt
28c). I Internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter krävs i artikel 10(2)(b):
»Anklagade ungdomar skall hållas åtskilda från
vuxna och skall så snart som möjligt ställas inför
rätta.« På liknande sätt krävs i FN:s minimistandardregler för behandling av fångar, regel 8(d):
»Unga fångar skall hållas åtskilda från vuxna.« I en
allmän kommentar om artikel 10 i Konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter säger Kommittén för mänskliga rättigheter:
»I underpunkt 2(b) krävs bl.a. att anklagade ungdomar hålls åtskilda från vuxna. Informationen i
rapporterna visar att ett antal stater inte tillräckligt beaktar att detta är ett ovillkorligt krav i konventionen. Kommittén anser att eventuell avvikelse från konventionsstaternas skyldigheter enligt

Artikel 37

underpunkt 2(b) inte på något sätt kan rättfärdigas.« (Kommittén för mänskliga rättigheter, Allmän kommentar nr 9, 1982, hri/gen/1/Rev.8,
punkt 2, s. 170–171.)

Flera konventionsstater har gjort reservationer eller
förklaringar om denna bestämmelse i artikel 37.
FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över
reservationerna och välkomnat åtaganden från konventionsstaterna att ompröva dem i syfte att dra tillbaka dem. Kommittén har kommenterat exempel
på att ungdomar inte hållits åtskilda från vuxna, och
den har också noterat att bestämmelsen gäller alla
frihetsberövanden, även i avvaktan på rättegång.

»… varje frihetsberövat barn skall ha rätt
att snarast få tillgång till såväl juridiskt
biträde och annan lämplig hjälp som rätt
att få lagligheten i sitt frihetsberövande
prövad av en domstol eller annan behörig,
oberoende och opartisk myndighet samt
rätt till ett snabbt beslut i saken«
Artikel 40 innehåller ytterligare detaljer om det
skydd som unga lagöverträdare har rätt till, liksom
»Pekingreglerna« (FN:s minimistandardregler för
rättskipning rörande ungdomsbrottslighet) och
andra instrument (se artikel 40). Kommittén har
betonat att skyddet gäller alla former av frihetsberövande, inte enbart frihetsberövanden av unga
lagöverträdare. I den allmänna kommentaren nr 10
säger kommittén att varje barn som grips och frihetsberövas skall få lagligheten i fortsatt frihetsberövande prövad inför en behörig myndighet inom
24 timmar. Lagligheten i ett eventuellt frihetsberövande i avvaktan på rättegång bör omprövas regelbundet, helst varannan vecka. Ett barn som frihets-

berövas i avvaktan på rättegång skall formellt åtalas
och ställas inför rätta mindre än 30 dagar efter det
att frihetsberövandet började. Kommittén är väl
medveten om den praxis som råder när det gäller
att ajournera domstolsförhandlingar, ofta mer än
en gång, och uppmanar därför konventionsstaterna
att införa de bestämmelser i lag som behövs för att
säkerställa att ett slutgiltigt beslut fattas inom sex
månader efter åtal (crc/c/gc/10, punkt 28b).

Klagomålsförfaranden
FN:s barnrättskommitté har tolkat artikel 12 i konventionen som att det krävs bestämmelser om klagomålsförfaranden för barn och har belyst det särskilda behovet av klagomålsförfaranden för frihetsberövade barn. I den allmänna kommentaren nr 10
säger kommittén följande:
»Varje barn skall ha rätt att till den centrala administrationen, rättsliga myndigheten eller annan
lämplig oberoende myndighet inkomma med
begäran eller klagomål, utan att innehållet censureras, och att utan dröjsmål få vetskap om svaret.
Barn bör ha vetskap om och lätt få tillgång till dessa mekanismer.« (crc/c/gc/10, punkt 28c; se
även regel 24–25 och 75–78 i FN:s regler för skydd
av frihetsberövade ungdomar.)

Utbildning
Kommittén har konsekvent rekommenderat att de
som är inblandade i någon form av frihetsberövanden av barn och i rättskipningen för unga lagöverträdare skall utbildas i konventionens principer och
bestämmelser och i de relevanta reglerna och
riktlinjerna från FN. Detta upprepas i detalj i den
allmänna kommentaren nr 10, »Rättigheter för
unga lagöverträdare« (crc/c/gc/10).
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Artikel 37 i Sverige
I artikel 37 ﬁnns i grova drag fyra delområden:
a) Skydd mot omänsklig behandling eller bestraffning
b) Skydd mot olagligt och godtyckligt frihetsberövande
c) Human behandling av varje frihetsberövat barn
d) Ett frihetsberövat barns rätt till juridiskt biträde.
Artikel 37 hänger nära samman med artikel 40, som
innehåller bestämmelser om behandling av barn
under det att brott utreds och när barn avtjänar
straff.
Flertalet av rättigheterna i artikel 37 har sin motsvarighet i den svenska regeringsformen (RF) och
är alltså grundlagsskyddade. Dessutom ﬁnns ett
ﬂertal motsvarigheter till RF:s bestämmelser också
i den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Europakonventionen – som i sin helhet är
en del av svensk rätt sedan 1995.

Förbud mot tortyr, annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning,
dödsstraff och livstids fängelse utan möjlighet
till frigivning: Artikel 37 (a)
RF slår fast att varje medborgare är skyddad mot
tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden, och att dödsstraff
inte får förekomma (2 kap. 5 § respektive 4 §).
Av brottsbalken följer att ingen får dömas till
fängelse på livstid för brott som han eller hon har
begått innan han eller hon fyllde 21 år.

Förbud mot olagligt eller
godtyckligt frihetsberövande etc.: Artikel 37 (b)
I RF 2 kap. 8 § anges att varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot frihetsberövande och även i övrigt tillförsäkrad frihet att förﬂytta sig inom riket och att lämna detta. Dessa friheter kan begränsas genom lag men endast för att
tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, enligt RF 2 kap. 12 §.
Frihetsberövanden av barn kan aktualiseras
antingen på straffrättslig grund (straffprocessuella
frihetsberövanden såsom häktning och anhållande
eller frihetsberövanden som påföljd för brott som
barnet begått) eller för att det ﬁnns behov av vård
av barnet. Dessutom ﬁnns det möjligheter att ta
barn i förvar enligt utlänningslagen (2005:716).

390

Barn som frihetsberövas på straffrättsliga grunder
I rättegångsbalken ﬁnns bestämmelser om häktning, anhållande, reseförbud och anmälningsskyldighet som inskränker friheterna i RF 2 kap. 8 §. En
person som är under 18 år får inte häktas om det
inte ﬁnns synnerliga skäl. Ett barn under 15 år får
inte anhållas eller häktas. I lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(LUL) ﬁnns särskilda bestämmelser om handläggning hos polis, åklagare och domstol av mål och
ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt
21 år. I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och
andra bestämmelser.
Den som misstänks för att före 15 års ålder ha
begått ett brott kan bli föremål för ett särskilt förfarande som kallas bevistalan och som regleras i
LUL.
Bestämmelser om påföljder för brott ﬁnns i
brottsbalken. Ett barn som fyllt 15 år då han eller
hon begick ett brott kan dömas till fängelse endast
om det ﬁnns synnerliga skäl. Artikel 37 (b) anger att
frihetsberövande av barn endast får användas som
en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Dessa
uttryck måste tolkas mot bakgrund av principerna
om barnets bästa i artikel 3.
År 1999 infördes påföljden sluten ungdomsvård
för barn i ålderskategorin 15–17 år. Avsikten var att
påföljden i stort sett skulle ersätta fängelsestraff för
barn i dessa åldrar, eftersom fängelse är en olämplig miljö för barn. Om ett barn har begått brott
innan han eller hon fyllt 18 år och rätten ﬁnner att
påföljden bör bestämmas till fängelse skall rätten,
enligt brottsbalken, i stället normalt bestämma
påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid.
Bestämmelser om verkställighet av påföljden sluten ungdomsvård ﬁnns i lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).
Den 1 januari 2007 trädde ett antal ändringar i
reglerna om ingripanden mot och behandling av
unga lagöverträdare i kraft. Reformen syftar bl.a.
till att minska användningen av påföljderna sluten
ungdomsvård och fängelse. Bland ändringarna
märks att ungdomstjänst blir en ny och fristående
påföljd som i stor utsträckning skall tillämpas i stället för böter och att påföljden överlämnande till
vård inom socialtjänsten får en ny beteckning –
ungdomsvård. För att påföljden ungdomsvård skall
bli aktuell skall den unge ha ett särskilt behov av
vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka
att den unge utvecklas ogynnsamt. (Se vidare prop.

Artikel 37

2005/06:165, Ingripanden mot unga lagöverträdare.
Se också artikel 40, särskilt 40[3] och 40[4].)
Högsta domstolen (HD) har i ett antal vägledande avgöranden resonerat kring frågan om påföljd för
barn som begått brott. I ett avgörande från 1996
(NJA 1996 s. 757), som rörde en pojke som när han
var 17 år gammal hade gjort sig skyldig till mened,
fann HD att menedsbrottet var av den art att det
utgjorde synnerliga skäl för att pojken skulle dömas
till fängelsestraff. HD uttalade bl.a. följande.
»Av … BrB framgår att skäl för val av fängelse
som påföljd kan vara brottslighetens art. … Brott
som innefattar ett åsidosättande av respekten för
rättsväsendet och som påverkar möjligheterna att
upprätthålla rättssystemets effektivitet och tillförlitlighet behandlas i praxis ofta som artbrott. Till
dessa brott hör menedsbrottet.
J.A. har såväl vid TR:n som i HovR:n under ed
lämnat oriktiga uppgifter om vad han iakttagit
beträffande en kamrat under det att misshandel
pågick. En misshandel begången av ﬂera personer,
t.ex. yngre personer i en grupp, är regelmässigt
svår att utreda vad gäller de medverkandes enskilda handlande redan med hänsyn till att oriktiga
uppgifter ej sällan lämnas av de misstänkta. När i
ett sådant fall ett vittne under ed lämnar oriktiga
uppgifter är förfarandet särskilt allvarligt med
tanke på risken för en felaktig dom och dessutom
ägnat att undergräva respekten för straffrättskipningen. J.A:s mened har inte lett till det åsyftade
resultatet, nämligen att hans kamrat skulle frikännas. Några förmildrande omständigheter kring
brotten föreligger emellertid inte. Fängelse framstår som den med hänsyn till brottets art riktiga
påföljden.
J.A. var vid brottens begående drygt sjutton år.
Påföljden får därför enligt 30 kap. 5 § 1 st BrB
bestämmas till fängelse endast om det ﬁnns synnerliga skäl. Största möjliga restriktivitet skall
således iakttas med att utdöma fängelse för den
som vid brottet inte fyllt arton år. … Genom
främst uppgifter som lämnats vid huvudförhandlingen i HD av J.A:s far, C.A. framgår vidare,
att sonen har god kontakt med sina föräldrar och
ett gott stöd i sitt hem. Den sociala förvaltningen i
Linköping har förklarat sig inte avse att vidta
någon åtgärd beträffande J.A. Anledning saknas
att befara att han kommer att göra sig skyldig till
ytterligare brottslighet.
Menedsbrottets art utgör synnerliga skäl att
döma J.A. till fängelse. Sådana personliga omstän-

digheter föreligger inte att annan påföljd ändock
skall komma i fråga. Med hänsyn till J.A:s ungdom skall fängelsestraffet bestämmas till en
månad. … Med ändring av HovR:ns dom
bestämmer HD påföljden för J.A. till fängelse 1
mån.«

En av HD:s domare var dock skiljaktig och menade
att hovrättens beslut att döma till villkorlig dom
och dagsböter varit korrekt:
»På grund av menedsbrottets art är det av starka
skäl motiverat att sådant brott föranleder fängelsestraff … Det torde också vara en fast praxis att
påföljden för menedsbrott som har begåtts av en
vuxen person bestäms till fängelse. Straffets längd
synes i allmänhet, då omständigheterna varken är
särskilt försvårande eller särskilt mildrande, uppgå
till omkring sex månader.
Då det gäller påföljd för brott som någon har
begått innan han har fyllt 18 år gäller enligt 30 kap
5 § 1 st BrB att fängelse får väljas endast om det
ﬁnns synnerliga skäl. … Att lagöverträdare i
åldersgruppen 15–17 år endast i rena undantagsfall
bör dömas till fängelse har sin grund främst i ungdomars bristande mognad och erfarenhet och i
angelägenheten av att för denna åldersgrupp så
långt möjligt undvika de skadeverkningar som
fängelsestraff ofta medför. Det är gärningsmannens ålder vid tiden för brottets begående och inte
vid lagföringen som är avgörande. …
I målet står de båda berörda principerna mot
varandra. Det principiella förbudet mot att döma
den som har begått brott före 18 års ålder till fängelse måste anses grundat på så starka och viktiga
skäl att intresset av att menedsbrott, med hänsyn
till dess art, som regel skall föranleda fängelse bör
vika.«

I ett avgörande från 2005 (NJA 2005 s. 690) kom
HD i stället till slutsatsen att fängelsestraff inte
skulle komma i fråga som påföljd eftersom synnerliga skäl inte bedömdes föreligga. Fallet rörde en
pojke, också han 17 år då brotten begicks, som av
hovrätten hade dömts för grov misshandel och
stöld.
»Även om misshandelsbrottet måste bedömas
som allvarligt, är straffvärdet inte så högt att det
utgör synnerliga skäl för fängelse. Att M.C. dessutom har gjort sig skyldig till stöld medför inte att
sådana synnerliga skäl skall anses föreligga. Inte
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heller misshandelsbrottets art utgör tillräckligt
starka skäl för att bestämma påföljden till fängelse. M.C. har inte tidigare dömts för brott. Det
föreligger alltså inga sådana omständigheter som
kan utgöra synnerliga skäl att döma till fängelse
och någon annan påföljd måste väljas.
Eftersom fängelse inte kommer i fråga, kan …
påföljden inte bestämmas till sluten ungdomsvård.«

Barn som frihetsberövas på grund av vårdbehov
Enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) skall vård beredas för
den som är under 18 år om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen
eller annat förhållande i hemmet ﬁnns påtaglig risk
för att den unges hälsa eller utveckling skadas
(»miljöfallen«), eller om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas
genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat
socialt nedbrytande beteende (»beteendefallen«).
Dessutom krävs att det kan antas att behövlig vård
inte kan ges den unge med samtycke, antingen av
vårdnadshavaren eller, när den unge har fyllt 15 år,
av honom eller henne själv. LVU behandlas närmare under artikel 20.
Det ﬁnns också andra möjliga grunder att frihetsberöva barn på grund av vårdbehov, exempelvis lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Barn som frihetsberövas enligt utlänningslagen
FN:s barnrättskommitté kritiserade i de första sammanfattande slutsatserna Sverige för förvarstagandet
av asylsökande barn i enlighet med utlänningslagstiftningen. Barnrättskommittén noterade att
praxis att ta barn i förvar enligt denna lagstiftning
är »diskriminerande såtillvida att svenska barn i
allmänhet inte kan tas i förvar innan de fyllt 18 år«
och föreslog att alternativ skulle övervägas till förvarstagande enligt nämnda lag.
Reglerna för att ta barn i förvar ändrades den 1
januari 1997, inom ramen för en stor reform av den
då gällande utlänningslagen (1989:529). I den nu
gällande utlänningslagen (2005:716) ﬁnns reglerna om förvarstagande i det tionde kapitlet. Lagen
ger bara mycket begränsade möjligheter att ta barn
i förvar: Ett barn får tas i förvar om det är sannolikt
att han eller hon kommer att avvisas med omedelbar verkställighet (vilket innebär att det skall vara
uppenbart att det inte ﬁnns någon grund för ansökan om asyl och att uppehållstillstånd inte heller
kan beviljas på någon annan grund), om det ﬁnns
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en uppenbar risk att barnet annars håller sig undan
och därigenom äventyrar en förestående verkställighet som inte bör fördröjas, och att det inte är tillräckligt med ett beslut om uppsikt. Förvar av barn
får också ske i andra fall när ett beslut om avvisning
eller utvisning skall verkställas, t.ex. när det är fråga om utvisning på grund av brott. Ett barn får inte
hållas i förvar mer än 72 timmar, eller, om det ﬁnns
synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar. Ett barn får
inte skiljas från båda sina vårdnadshavare genom
att barnet eller vårnadshavaren tas i förvar. Om ett
barn inte har någon vårdnadshavare i Sverige (dvs.
är ensamkommande eller blivit övergivet här i landet) får barnet tas i förvar bara om det ﬁnns synnerliga skäl.
Se också artikel 22 och 2.

Varje frihetsberövat barn skall behandlas humant
och respektfullt, hållas åtskilt från vuxna och ha rätt
att hålla kontakt med sin familj: artikel 37 (c)
FN:s barnrättskommitté uttryckte i de första sammanfattande slutsatserna oro över att regeringen inte
kunde garantera att barn i fängsligt förvar hölls
åtskilda från vuxna och rekommenderade att regeringen skulle överväga hur denna rätt för barnen
bättre skulle kunna säkerställas och därvid beakta
barnets bästa och alternativ till institutionsvård.
I lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt anges
att en intagen skall behandlas med aktning för sitt
människovärde och skall bemötas med förståelse
för de särskilda svårigheter som är förenade med
vistelse i anstalt. I lagen (8 §) anges också att en
intagen som inte har fyllt 18 år inte får placeras i en
anstalt där han vistas tillsammans med intagna
över 18 år, om det inte kan anses vara till hans bästa och att han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i
samhället.
Justitieombudsmannen (JO) har år 2006 uttalat
sig om placeringen av en intagen under 18 år (diarienummer 978-2006). I samband med en JOinspektion av anstalten i Norrtälje framkom att en
intagen som inte hade fyllt 18 år var placerad i
anstalten. Det framkom att anstalten begärt att
pojken skulle förﬂyttas då man bedömde att han
var placerad i en anstalt med för hög säkerhetsgrad
med hänvisning till hans låga ålder. Anstalten hade
framfört att pojken behövde mycket hjälp och stöd
och att hans placering inte öppnade några möjligheter för honom att återanpassas till ett normalt liv.
Kriminalvårdens placeringsenhet hade dock avslagit anstaltens begäran. JO konstaterade i sin

Artikel 37

bedömning att regleringen i barnkonventionen och
8 § lagen om kriminalvård i anstalt tar sin utgångspunkt i barnets bästa. En anstaltsplacering av en
intagen under 18 år skall ske efter en noggrann och
individuell bedömning utifrån vad som kan anses
vara bäst för honom. Hänsyn måste tas inte bara till
lämplig säkerhetsnivå utan även till resurser och
klientkonstellation vid den anstalt som övervägs.
Det är angeläget att motverka att den unge under
sin anstaltsvistelse skaffar sig eller befäster en kriminell identitet. Det är, fortsätter JO i sin bedömning, uppenbart att kriminalvården i sina överväganden haft pojkens bästa för ögonen när anstaltsplaceringen bestämdes. En annan sak är att anstalten Norrtälje och placeringsenheten har gjort olika
bedömningar beträffande vilken säkerhetsnivå
som krävs. Tillgängliga uppgifter pekar på att
anstalten Norrtälje tar på stort allvar att sörja för
att pojken får en så bra verkställighet av sitt straff
som möjligt. JO konstaterar att
»här ﬁnns något som kan liknas vid en moment
22-situation. Enligt huvudregeln skall unga under
18 år endast dömas till fängelse om det ﬁnns synnerliga skäl härför. I sådana fall skall dessutom
påföljden normalt bestämmas till sluten ungdomsvård … Dessa regler som syftar till att undvika placering i fängelse av unga under 18 år får
samtidigt effekten att ett strikt upprätthållande av
huvudregeln i 8 § kriminalvårdslagen om förbud
mot placering av unga under 18 år tillsammans
med vuxna bli omöjligt. Det skulle nämligen, som
framgår av kriminalvårdens yttrande, medföra en
verkställighet i ensamhet för det fåtal ungdomar
det gäller. I stället får alltså undantagsregeln i 8 §
tillämpas och en anstaltsplacering med vuxna
accepteras«.

JO bedömer avslutningsvis att anstaltsplaceringen
dock inte bör ske som om det var fråga om en vuxen intagen, utan att förarbetena till 8 § talar för att
speciella arrangemang förutsätts för att uppfylla de
krav som barnkonventionen ställer. JO anser att
kriminalvården för det fåtal barn som verkställer
fängelsestraff innan de fyller 18 år borde överväga
ett system med en individuell resurs som följer barnet i anstaltssystemet.
Vad beträffar ett frihetsberövat barns rätt att hålla kontakt med sin familj anges i LSU att den dömde
har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och ta
emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.
Den dömde får dock förvägras telefonsamtal och
besök, om det kan äventyra säkerheten vid det särskilda ungdomshemmet eller kan motverka hans
anpassning i samhället eller annars vara till skada för
honom eller någon annan. I LVU ﬁnns regler som
slår fast att, om det är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med vården, socialnämnden får besluta
hur den unges umgänge med föräldrar skall utövas
och att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar och vårdnadshavare. Om ett barn vårdas enligt
LVU 2 § (»beteendefallen«) får han eller hon enligt
LVU underkastas övervakning av sina brev och
andra försändelser om detta behövs med hänsyn till
ordningen vid det särskilda ungdomshemmet. Detta
gäller även för ett barn som är frihetsberövat för
verkställighet av sluten ungdomsvård enligt LSU.

Varje frihetsberövat barn har rätt till
juridiskt biträde etc.: Artikel 37 (d)
Enligt LUL skall en offentlig försvarare utses för en
misstänkt som inte har fyllt 18 år, om det inte är
uppenbart att behov av försvarare saknas. Kompletterande regler för hur försvarare skall utses
ﬁnns i rättegångsbalken.
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Checklista för artikel 37
n Sker ett frihetsberövande av ett barn alltid
 som en sista utväg?
 och för kortast lämpliga tid?
n Har frihetsberövade barn tillgång till klagomålsförfaranden när det gäller deras
behandling?
n Är barn alltid åtskilda från vuxna frihetsberövade såvida det inte anses vara för barnets
bästa att inte vara det?
n Är isolering av barn under alla omständigheter förbjudet?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 37 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 19
artikel 20
artikel 22
artikel 24
artikel 25

barn som utsatts för våld
alternativ omvårdnad
asylsökande barn
frihetsberövanden inom hälso- och sjukvård
regelbunden översyn av behandling vid placering utanför familjen under samhällets ansvar
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 38 väpnad konﬂikt
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
artikel 40 unga lagöverträdare

394

Artikel 38

Skydd för barn som
drabbats av väpnad konflikt
TEXTEN I ARTIKEL 38

1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera och säkerställa respekt för
regler i internationell humanitär rätt som är tillämpliga på dem i väpnade konﬂikter och som är relevanta för barnet.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att personer som inte uppnått 15 års ålder inte deltar direkt i ﬁentligheter.
3. Konventionsstaterna skall avstå från att rekrytera en person som inte
har uppnått 15 års ålder till sina väpnade styrkor. Då rekrytering sker
bland personer som fyllt 15 men inte 18 år, skall konventionsstaterna
sträva efter att i första hand rekrytera dem som är äldst.
4. Konventionsstaterna skall i enlighet med sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt att skydda civilbefolkningen i väpnade konﬂikter vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av barn
som berörs av en väpnad konﬂikt.

Sammanfattning
Enligt artikel 38 krävs det att konventionsstaterna
 respekterar och säkerställer respekt för de
regler i internationell humanitär rätt som är
tillämpliga på dem vid väpnade konﬂikter (i
princip de fyra Genèvekonventionerna och två
tilläggsprotokoll)
 vidtar alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att personer under 15 år inte deltar direkt
i ﬁentligheter
 avstår från att rekrytera personer under 15 år
till sina väpnade styrkor
 i första hand rekryterar de äldsta när de rekryterar 15–18-åringar
 vidtar alla genomförbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av de barn som berörs av
en väpnad konﬂikt.
FN:s barnrättskommitté har betonat att staterna
bör vidta åtgärder för att säkerställa rättigheterna

för alla barn inom deras jurisdiktion vid väpnade
konﬂikter, och att det inte ﬁnns några inskränkningar i konventionens principer i samband med
väpnade konﬂikter. Den har särskilt betonat att
mot bakgrund av deﬁnitionen av barn och principen om barnets bästa bör inget barn under 18 år
tillåtas att delta i ﬁentligheter, vare sig direkt eller
indirekt. Inget barn under 18 år bör heller rekryteras till väpnade styrkor, vare sig genom värnplikt
eller frivillig värvning.
I maj 2002 trädde det fakultativa protokollet till
barnkonventionen angående barns inblandning i
väpnad konﬂikt i kraft. Där krävs det att staterna
»skall vidta alla genomförbara åtgärder« för att
säkerställa att personer under 18 år inte deltar
direkt i ﬁentligheter och att de inte blir föremål för
obligatorisk rekrytering. Dessutom föreskrivs att
konventionsstaterna skall höja den minimiålder för
frivillig rekrytering som enligt artikel 38 i konven-
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tionen är 15 år. Med andra ord är minimiåldern för
rekrytering 16 år. I slutet av 2006 hade över hundra stater ratiﬁcerat eller anslutit sig till protokollet.
I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som antogs 1998 karakteriseras rekrytering eller värvning av barn under 15 års ålder till en
nations väpnade styrkor som en krigsförbrytelse.
Detsamma gäller om barnen används för att aktivt
delta i ﬁentligheter (artikel 8).
Internationella arbetsorganisationens generalkonferens antog 1999 Konventionen om de värsta formerna av barnarbete (nr 182). Konventionens deﬁnition av sådant barnarbete innefattar även »rekrytering med våld eller tvång av barn för utnyttjande i
väpnade konﬂikter« (artikel 3).
En viktig studie som på förslag från kommittén
genomfördes av Graça Machel, Väpnade konﬂikters
inverkan på barn, presenterades 1996 för FN:s generalförsamling. Efter det utsågs generalsekreterarens särskilda representant för barn och väpnad
konﬂikt, och säkerhetsrådet har godkänt resolutioner som starkt fördömer barns inblandning i väpnade konﬂikter.

Internationell humanitär rätt
Enligt kommittén syftar hänvisningen till relevant
internationell humanitär rätt i punkt 1 och 4 i artikel 38 på de fyra Genèvekonventionerna, de två tillläggsprotokollen till dem, Deklarationen om skydd av
kvinnor och barn i nödsituationer och vid väpnad konﬂikt, Förklaringen om barnets rättigheter (där grundsats 8 säger: »Barnet skall under alla förhållanden
vara bland dem som först erhåller skydd och undsättning«) och barnkonventionen. Andra FNstandarder har också nämnts, t.ex. Internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
och den allmänna kommentaren nr 17 som antogs
av kommittén för mänskliga rättigheter om artikel
24 i konventionen, och som erkänner barnets rätt
till nödvändigt skydd (hri/gen/1/Rev.8, s. 183 och
följande).
Under arbetet med att formulera artikel 38 fanns
det en stark vilja att bestämmelserna skulle gå längre än normerna för internationell rätt så att barn
därmed skulle skyddas upp till 18 års ålder. På så
sätt skulle artikeln stämma överens med resten av
konventionen. Slutversionen av artikel 38 är en
kompromiss som av ett antal stater och många frivilligorganisationer anses otillfredsställande.
I studien Väpnade konﬂikters inverkan på barn (se
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nedan) noteras att Internationella rödakorskommittén, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och de nationella rödakors- och
rödahalvmåneföreningarna har antagit följande
formulering som en fullständig deﬁnition av internationell humanitär rätt: »internationella regler,
som fastställts genom överenskommelser eller praxis, som är avsedda speciﬁkt för att lösa humanitära
problem som har uppstått direkt ur internationella
eller icke-internationella väpnade konﬂikter och
som av humanitära skäl begränsar rätten för parterna i en konﬂikt att använda de metoder som de önskar eller skyddar personer och egendom som påverkas eller kan påverkas av konﬂikten.« I rapporten
noteras att barnkonventionen ger »det mest omfattande och speciﬁcerade skyddet för barn«. Där
nämns också att de två internationella konventionerna samt Konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, protokollet angående ﬂyktingars rättsliga ställning och andra specialiserade
överenskommelser såsom frågor om tortyr, folkmord och rasdiskriminering är relevanta.
Den särskilda representanten för barn och väpnad konﬂikt har också sammanställt en lista med de
relevanta normerna för mänskliga rättigheter.
Utöver de ovannämnda överenskommelserna listas
följande bestämmelser:
»… Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (1998) rubricerar rekrytering och
användning av barn under 15 år i ﬁentligheter,
avsiktliga angrepp mot sjukhus och skolor, våldtäkt och andra grova sexuella övergrepp mot barn
som krigsförbrytelser. Dessutom karakteriseras
det som folkmord att med våld förﬂytta barn från
en grupp som är avsedd att förgöras.«
»I Internationella arbetsorganisationens konvention nr 182 (1999) ingår tjänstgöring som
barnsoldater i de värsta formerna av barnarbete,
liksom rekrytering med våld eller tvång av barn
under 18 år för tjänstgöring i väpnade konﬂikter.«
»I den afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd (1999) anges 18 år som minimiålder för all obligatorisk militär rekrytering och deltagande i ﬁentligheter.«
»Säkerhetsrådets resolutioner 1261 (1999),
1314 (2001), 1379 (2001), 1460 (2003) och 1539
(2004) (resolution 1612 [2005] kan nu läggas till
de övriga).«
»Fredsfördrag som inbegriper åtaganden för
barn och väpnad konﬂikt, t.ex. långfredagsfördraget, 1998.«

Artikel 38

»Överenskommelsen om Nordirland, Lomés
fredsfördrag om Sierra Leone från 1999, fördraget
om Burundi i Arusha 2000 och fredsfördraget om
Liberia i Accra 2003 …«

Genèvekonventionerna
och deras tilläggsprotokoll
De fyra Genèvekonventionerna antogs vid den diplomatiska konferensen 1949 i Genève som sponsrades av Internationella rödakorskommittén. De fyra
är: första Genèvekonventionen angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, andra Genèvekonventionen angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka
och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till
sjöss, tredje Genèvekonventionen angående krigsfångars behandling samt fjärde Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid. Under 2006 gick Genèvekonventionerna förbi
barnkonventionen eftersom alla 194 medlemsstaterna i FN hade ratiﬁcerat eller anslutit sig till dem.
Den fjärde konventionen ger allmänt skydd för
barn som civilpersoner. Artikel 3, som är gemensam för alla fyra konventionerna, är tillämplig på
»alla väpnade konﬂikter som inte är av internationell karaktär och som äger rum på en hög fördragsslutande parts territorium«. Personer »som ej
direkt tager del i ﬁentligheterna« måste under alla
förhållanden behandlas humant och skyddas från
»våld mot personers liv och hälsa«, särskilt mot
mord, stympning, grym behandling och tortyr,
gisslantagning, förnedrande och nedvärderande
behandling etc. Konventionerna innehåller inga
minimiåldrar för barn som deltar i ﬁentligheter.
Enligt den fjärde konventionen skall parterna också sträva efter att nå lokala överenskommelser om
att förﬂytta bl.a. barn och gravida kvinnor från
»belägrade eller inneslutna områden« (artikel 17).
Varje stat skall också tillåta fri lejd för barn under 15
år och nyblivna mödrar (artikel 23). Barn under 15
år och mödrar till barn under 7 år kan tas emot på
sjukhus eller i säkerhetszoner som inrättats av parterna i en internationell väpnad konﬂikt (artikel
38[5]). En ockupationsmakt skall underlätta arbetet för institutioner som ägnar sig åt omvårdnad av
barn på ockuperat område (artikel 50). (Andra
bestämmelser som rör barn ﬁnns i artikel 81 och
89.)
Två tilläggsprotokoll till konventionerna antogs
1977. I Tilläggsprotokoll I som gäller internationella
väpnade konﬂikter krävs att de stridande parterna

vid alla tillfällen skiljer mellan stridande och civilpersoner och att endast militära mål skall angripas.
Det gäller alla civilpersoner, och två artiklar ger
särskilt skydd för barn. Artikel 77 om skydd för
barn samt artikel 78 i Tilläggsprotokoll I handlar om
evakuering av barn till ett annat land. Evakuering
bör inte äga rum förutom av tvingande skäl, och i
artikeln fastställs några av villkoren för en evakuering (när det gäller interna konﬂikter tas evakuering av barn upp i Tilläggsprotokoll II, artikel 4[3] [e],
se nedan).
I Tilläggsprotokoll I kategoriseras nyfödda barn
och nyblivna mödrar tillsammans med »sårade«
och »sjuka« som behöver respekt och skydd (artikel 8[a]).
Artikel 4 i Tilläggsprotokoll II, som gäller interna
väpnade konﬂikter, innehåller en punkt om skydd
för barn.

Deklarationen om skydd av
kvinnor och barn i nödsituationer
och vid väpnad konflikt
FN:s generalförsamling antog 1974 Deklarationen
om skydd av kvinnor och barn i nödsituationer och vid
väpnad konﬂikt (resolution 3318 [xxix]). Där fordras strikt efterlevnad av de principer som gäller:
skydd mot angrepp och bombning samt användning av kemiska och bakteriologiska vapen, uppfyllelse av Genèvekonventionerna och andra internationella instrument, alla ansträngningar att bespara kvinnor och barn krigets härjningar, kriminalisering av alla former av förtryck mot och grym och
omänsklig behandling av kvinnor och barn, och att
kvinnor och barn som beﬁnner sig i nödsituation
eller väpnad konﬂikt inte får berövas skydd, livsmedel, medicinsk hjälp eller andra livsnödvändiga rättigheter.

Kommentarer från
FN:s barnrättskommitté
Vid kommitténs första session 1991 beslöt FN:s
barnrättskommitté att hålla sin första allmänna
diskussion om »Barn i väpnad konﬂikt«. Kommittén föreslog när den granskade landrapporter att
den skulle välkomna stater som inte rekryterade
personer under 18 år och uppmuntra dem som tilllåter detta till att beakta hur barnets bästa kan sättas i främsta rummet (Rapport från den andra sessionen, september/oktober 1992, crc/c/10, punkt 61
och följande).
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Kommittén belyste också utbildningens viktiga
roll vid konﬂiktlösning, vilket poängteras också i
kommitténs första allmänna kommentar om artikel 29(1), »Utbildningens syfte«:
»De värderingar som uttrycks i artikel 29(1) är
relevanta för barn som bor i områden där det
råder fred, men de är ännu viktigare för dem som
lever i konﬂikt- eller nödsituationer. Som noteras
i åtgärdsprogrammet från Dakar är det viktigt för
de utbildningssystem som påverkas av konﬂikt,
naturkatastrofer och instabilitet att utbildningsplanerna hanteras på ett sätt som främjar ömsesidig förståelse, fred och tolerans, och som bidrar till
att förebygga våld och konﬂikt …«
(crc/gc/2001/1, punkt 16.)

I kommitténs tredje allmänna kommentar,
»Hiv/aids och barnets rättigheter«, framhålls hur
utsatta barn är i väpnad konﬂikt:
»Kommittén anser att förhållandet mellan
hiv/aids och det våld eller de övergrepp som drabbar barn i en krigssituation och under väpnad konﬂikt kräver särskild uppmärksamhet. Det är ytterst
väsentligt att vidta åtgärder för att förebygga våld
och övergrepp i dessa situationer. Konventionsstaterna måste säkerställa att frågor som rör hiv/aids
och barns rättigheter ﬁnns med när man tar upp
problemet med och stödjer barn – ﬂickor och pojkar – som av militär eller annan uniformerad personal utnyttjats för hushållsarbete eller sexuella
tjänster, eller som är internﬂyktingar eller lever i
ﬂyktingläger. För att konventionsstaterna skall
fullgöra sina skyldigheter, bl.a. enligt artikel 38 och
39 i konventionen, måste aktiva informationskampanjer, i kombination med rådgivning för barn och
mekanismer för förebyggande och tidig upptäckt
av våld och övergrepp sättas in i konﬂikt- och katastrofdrabbade områden, och de måste utgöra en
del av de nationella och lokala åtgärderna mot
hiv/aids.« (crc/gc/2003/3, punkt 38.)

I kommitténs allmänna kommentar nr 6, »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«, fastställs att de barn
som ﬂyr undan väpnad konﬂikt har rätt till ﬂyktingstatus och att barnsoldater skall behandlas som
offer, inte som förövare:
»Barnsoldater skall primärt anses vara offer för
väpnad konﬂikt. Före detta barnsoldater, som ofta
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är ensamkommande eller separerade när en väpnad konﬂikt upphör eller efter att de har hoppat
av, skall ges allt det stöd som behövs för att de
skall kunna återanpassas till ett normalt liv, bl.a.
nödvändig psykologisk rådgivning. Sådana barn
skall prioriteras vid identiﬁering och åtskiljande;
de skall identiﬁeras och hemförlovas. Barnsoldater, särskilt de som är ensamkommande eller separerade, bör normalt inte interneras utan i stället få
särskilt skydd och bistånd, speciellt när det gäller
att hemförlovas och rehabiliteras. Särskilda
ansträngningar skall göras för att ge stöd och
underlätta återanpassning av ﬂickor som har
anslutits till militären, som soldater eller på annat
sätt.«
»Om det är oundvikligt att en barnsoldat över
15 års ålder under vissa omständigheter i undantagsfall interneras, och detta sker i enlighet med
internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt, om hon eller han t.ex. utgör ett allvarligt
hot mot säkerheten, skall villkoren för sådan
internering stämma överens med internationella
normer, även artikel 37 i konventionen och de
som gäller unga lagöverträdare, och de bör inte
hindra några ansträngningar att spåra släktingar
och prioritera deltagande i rehabiliteringsprogram.«
»Eftersom rekrytering av minderåriga och
deras deltagande i ﬁentligheter medför stor risk
för ohjälpliga skador med anknytning till mänskliga rättigheter, bl.a. rätten till liv, medför staternas
skyldigheter utifrån artikel 38 i konventionen och
artiklarna 3 och 4 i det fakultativa protokollet om
barns inblandning i väpnad konﬂikt extraterritoriell verkan. Staterna skall avhålla sig från att återsända ett barn på vilket sätt det vara må till gränsen till en stat där det ﬁnns en verklig fara för att
barnet skall rekryteras eller användas i ﬁentligheter, direkt eller indirekt.«
»Som en påminnelse till staterna om behovet
av att asylförfarandet anpassas efter ålder och kön,
och att deﬁnitionen av ordet ﬂykting tolkas med
tanke på ålder och kön, framhåller kommittén att
rekrytering av minderåriga (bl.a. av ﬂickor för
sexuella tjänster eller tvångsäktenskap inom det
militära) och direkt eller indirekt deltagande i
ﬁentligheter utgör en allvarlig kränkning av
mänskliga rättigheter och därmed förföljelse, och
det bör leda till garanterad ﬂyktingstatus när välgrundad rädsla för sådan rekrytering eller deltagande i ﬁentligheter grundas på ’ras, religion,
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp

Artikel 38

eller politisk åskådning’ (artikel 1A[2]), 1951 års
ﬂyktingkonvention).« (crc/gc/2005/6, punkt
56–59.)

Väpnade konﬂikter är också en viktig orsak till
funktionshinder, vilket kommittén noterar i sin
nionde allmänna kommentar, »Rättigheter för
barn med funktionshinder«:
»Väpnade konﬂikter och följderna av dem, bl.a.
tillgången till handeldvapen och lätta vapen, är
också viktiga orsaker till funktionshinder. Konventionsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda barn från de skadliga följderna
av krig och väpnat våld och säkerställa att barn
som påverkats av väpnad konﬂikt får tillgång till
lämplig sjukvård och sociala tjänster, bl.a. psykosocial rehabilitering och social återanpassning.
Kommittén betonar särskilt vikten av att utbilda
barn, föräldrar och allmänheten om de faror som
landminor och odetonerade bomber, så kallade
blindgångare, innebär, så att skador och dödsfall
kan undvikas. Det är väsentligt att konventionsstaterna fortsätter arbetet med att lokalisera landminor och odetonerade bomber, vidtar åtgärder
för att hålla barn borta från misstänkta områden,
förstärker sin verksamhet mot minering och, när
så är lämpligt, söker det tekniska och ekonomiska
stöd som behövs inom ramverket för internationellt samarbete, bl.a. med FN-organ.«
(crc/c/gc/9, punkt 55.)

Studien
Väpnade konflikters inverkan på barn
Det var ett förslag från FN:s barnrättskommitté
som ledde till att generalsekreteraren utsåg Graça
Machel till att genomföra studien Väpnade konﬂikters inverkan på barn (enligt generalförsamlingens
resolution 48/157). Studien publicerades i augusti
1996 och lades fram vid generalförsamlingens femtioförsta session. En granskning av framstegen
publicerades 2000.
När det gäller genomförandet av internationella
normer föreslås i studien följande:
 Alla stater som ännu inte har gjort så bör tillträda barnkonventionen omedelbart.
 Alla regeringar bör vidta åtgärder för att
genomföra barnkonventionen, Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen till dem samt
protokollet angående ﬂyktingars rättsliga ställning.

 Regeringarna måste utbilda domarkåren, polisen, säkerhetspersonal och väpnade styrkor,
särskilt de som deltar i fredsbevarande insatser,
i mänskliga rättigheter och humanitär rätt.
 Humanitära organisationer bör på motsvarande sätt utbilda sin personal. Alla internationella
organ som verkar i konﬂiktområden bör inrätta
förfaranden för snabb, sekretessbelagd och
objektiv rapportering om kränkningar som
kommer till deras kännedom.
 Humanitära organisationer bör hjälpa regeringarna att utbilda barn om deras rättigheter.
 Humanitära organisationer bör sträva efter att
med icke-statliga enheter nå undertecknade
överenskommelser som innebär att de senare
åtar sig att hålla sig till mänskliga rättigheter
och humanitär rätt.
 Det civila samhället bör aktivt sprida kunskap
om mänskliga rättigheter och humanitär rätt
och ta del i arbetet med att förespråka barns
rättigheter samt rapportera och övervaka
kränkningar mot dem.
 Utifrån de riktlinjer som redan ﬁnns bör
UNICEF utveckla mer omfattande riktlinjer
om skydd och vård av barn i konﬂiktsituationer.
 FN:s barnrättskommitté bör uppmuntras att i
sin rapport till generalförsamlingen ta med
information om de åtgärder som konventionsstaterna har vidtagit för att skydda barn vid
väpnade konﬂikter. (A/51/306, punkt 240.)
Dessa rekommendationer upprepades i sammanfattningsdokumentet från FN:s generalförsamlings specialsession om barn 2002, där staterna
också uppmanades att:
»Säkerställa att frågor som rör barns rättigheter
och skydd fullt ut återspeglas i planerna för fredsskapande insatser och i de fredsöverenskommelser
som sedan görs, och när så är lämpligt inbegrips i
FN:s fredsbevarande verksamhet och handlingsplaner för fred, och att barn om möjligt involveras
i processen …«
»Få slut på straffrihet och i stället åtala dem
som bär ansvaret för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, och när så är möjligt, utesluta dessa brott från bestämmelser och
lagstiftning om amnesti, och närhelst sanningssökande och rättskipande processer inrättas efter en
konﬂikt, säkerställa att allvarliga övergrepp mot
barn tas upp och att lämpliga barnanpassade förfaranden tillämpas …«
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»Hindra det illegala ﬂödet av handeldvapen
och lätta vapen och skydda barn mot landminor,
odetonerade bomber och annan krigsmateriel som
skadar dem och ge bistånd till drabbade barn
under och efter väpnade konﬂikter …«
»Regelbundet bedöma och övervaka vilken
inverkan sanktioner har på barn och vidta omedelbara och verksamma åtgärder i enlighet med
internationell rätt för att mildra den negativa
inverkan som ekonomiska sanktioner har på kvinnor och barn …« (A/S-27/19/Rev.1, punkt 21, 23,
26 och 30.)

»(a) antal och procentandel personer under 18 år
som rekryteras eller frivilligt värvas till de väpnade
styrkorna och andelen av dem som deltar i ﬁentligheter
 antal och procentandel barn som har hemförlovats och återanpassats i samhället, även andelen
av dem som har återgått till skolan och återförenats med sina familjer
 antal och procentandel dödsfall hos barn på
grund av väpnade konﬂikter
 antal barn som får humanitärt bistånd
 antal barn som får medicinsk och/eller psykologisk behandling på grund av väpnade konﬂikter.« (crc/c/58/Rev.1, punkt 22, s. 16.)

FN:s särskilda representant
Ett resultat av studien var att generalsekreteraren
1997 på rekommendation av FN:s generalförsamling utsåg en särskild representant för barn och
väpnade konﬂikter.
Den särskilda representantens uppdrag är att ha
ett nära samarbete med FN:s barnrättskommitté
och att årligen rapportera till generalförsamlingen
och Kommissionen för mänskliga rättigheter
(numera Rådet för mänskliga rättigheter). Den särskilda representanten har också en ledande roll i
arbetet med att ta fram generalsekreterarens rapporter till säkerhetsrådet om barn och väpnad konﬂikt. Säkerhetsrådet stödde 2001 ett förslag om att
lista parter som använder barn i väpnade konﬂikter, och sedan dess har generalsekreteraren lagt
fram årliga listor över parter som rekryterar och
använder barn.
Den särskilda representanten lade 2005 fram ett
förslag till Kommissionen för mänskliga rättigheter (numera rådet) om att FN och nationella regeringar skulle övervaka och rapportera om sex prioriterade områden som »utgör särskilt svåra kränkningar mot barn«. Dessa är:
 dödande eller stympning av barn
 rekrytering eller användning av barnsoldater
 angrepp mot skolor och sjukhus
 våldtäkt eller andra övergrepp som innefattar
grovt sexuellt våld
 bortförande av barn
 nekat humanitärt bistånd till barn.

Följderna av väpnade konflikter
I Riktlinjerna för återkommande rapporter (reviderade
2005) ombeds staterna att lämna in följande uppdelade data när det gäller artikel 38:
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Vid granskningen av konventionsstaternas rapporter har kommittén ofta haft orsak att kommentera
de direkta och indirekta följderna av väpnade konﬂikter för barn. En sådan följd är befolkningsomﬂyttningar: människor ﬂyr i stora antal från
konﬂikten och blir ﬂyktingar eller internﬂyktingar.
Artikel 22 i konventionen tar upp ﬂyktingbarns särskilda rättigheter. Tekniskt sett är ﬂyktingar personer som har ﬂytt över nationsgränser, men kommittén är lika orolig över barn som är internﬂyktingar.
I Graça Machels studie noteras att barn som
drabbats av väpnad konﬂikt ofta också utsatts för
sexuella övergrepp och utnyttjande. »Våldtäkt är
ett ständigt hot mot kvinnor och ﬂickor under väpnad konﬂikt, liksom andra former av könsbundet
våld, bl.a. prostitution, sexuell förnedring och
stympning, människohandel och våld i hemmet
…« (A/51/306, punkt 91 och följande). Studien
ger också detaljerade rekommendationer om förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande och
könsbundet våld (vidare diskussion ﬁnns under
artikel 34). Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (se nedan) inkluderar våldtäkt,
sexuellt slaveri, påtvingad prostitution och andra
allvarliga former av sexuellt våld i deﬁnitionen av
brott mot mänskligheten (artikel 7).

Rekrytering av personer under 18 år
Enligt kommittén krävs i konventionen att alla
barn under 18 år skyddas från direkt eller indirekt
inblandning i ﬁentligheter och att ingen under 18
år bör rekryteras till väpnade styrkor. Detta framgår av kommentarer till många stater, och samtidigt fördöms eventuell tvångsrekrytering av barnsoldater. Artikel 38 hänvisar till rekrytering och
inte värnplikt. Som artikeln är formulerad tillåts

Artikel 38

rekrytering av personer under 18 år, men värnplikt
nämns inte och bör inte ingå i statens lagstiftning
eller praxis. Att tvinga barn (alltså enligt konventionen alla under 18 års ålder) att ingå i de väpnade
styrkorna innebär ett brott mot artikel 35 (bortförande) och artikel 32 (tvångsarbete).
Rekrytering innebär inte nödvändigtvis att barn
används som soldater. I studien Väpnade konﬂikters
inverkan på barn noteras att barn också tvingas till
arbete som kockar, bärare, kurirer och spioner. De
ﬂesta är ungdomar, men många barnsoldater är 10
år eller yngre: »Även om majoriteten är pojkar,
rekryteras också ﬂickor. Det är mest sannolikt att
de barn som blir soldater kommer från fattiga och
marginaliserade grupper eller har åtskilts från sina
familjer« (A/51/306, punkt 34–35). I studien ges en
detaljerad kommentar med förslag om att rekryteringen av barn upphör. Efter studien har kommittén uttryckt allvarlig oro för denna verksamhet som
fortgår i många konﬂiktområden.

Principer om rekrytering
Vid ett seminarium om förebyggande av rekrytering av barn till väpnade styrkor, hemförlovning
och social återanpassning av barnsoldater i Afrika
1997 utarbetades ett antal principer (»Kapstadenprinciperna«) som antogs av deltagarna i ett
seminarium som organiserades av UNICEF och
undergruppen till frivilligorganisationsgruppen
för barnkonventionen. I principerna föreslås att 18
år skall vara minimiålder för deltagande i ﬁentligheter och för alla former av rekrytering till väpnade
styrkor och grupper, och att det fakultativa protokollet till konventionen ratiﬁceras.
UNICEF ledde 2006 en revidering av Kapstadenprinciperna som resulterade i två dokument:
Parisprinciperna om att skydda barn mot olaglig
rekrytering till eller användning i väpnade styrkor
eller grupper (»Parisprinciperna«) och ett kompletterande och mer omfattande dokument
Riktlinjer för att skydda barn mot olaglig rekrytering till
eller användning i väpnade styrkor eller grupper. Dessa
riktlinjer ger råd om särskilda grupper av barn,
t.ex. ﬂickor, barn med funktionshinder och ﬂykting- eller internﬂyktingbarn. När det gäller krigsförbrytelser förespråkar riktlinjerna inte straffrihet för vuxna som har rekryterat eller använt barn
i krigföring, men staterna uppmanas att avstå från
att åtala barn. Förebyggande arbete, familjeåterförening och rehabilitering ges också stort utrymme.

Det fakultativa protokollet om barns
inblandning i väpnade konflikter
Det fakultativa protokollet till barnkonventionen
godkändes enhälligt av FN:s generalförsamling
2000, trädde i kraft 2002 och i slutet av 2006 hade
över hundra stater ratiﬁcerat eller anslutit sig till
det. Konventionsstaterna skall rapportera till kommittén inom två år efter ratiﬁkationen, därefter
skall de vart femte år lämna information om
genomförandet i de återkommande rapporterna
enligt konventionen.
I det fakultativa protokollet krävs att konventionsstaterna skall »vidta alla genomförbara åtgärder« för att säkerställa att medlemmar av deras
väpnade styrkor inte deltar direkt i ﬁentligheter
(artikel 1), och säkerställa att personer under 18 år
inte blir föremål för obligatorisk rekrytering till
deras väpnade styrkor (artikel 2). De måste vid ratiﬁkationen deponera en bindande förklaring där de
anger minimiåldern för frivillig rekrytering och de
säkerhetsåtgärder som de antagit för att säkerställa
att sådan rekrytering inte sker med tvång eller våld.
De skall höja minimiåldern för frivillig rekrytering
som i konventionen är 15 år (artikel 3).

Åtal för krigsförbrytelser
Internationella brottmålsdomstolen
I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som godkändes den 17 juli 1998, karakteriseras rekrytering av barn under 15 års ålder till de
nationella väpnade styrkorna eller användning av
dem för aktivt deltagande i ﬁentligheter i internationella väpnade konﬂikter som en krigsförbrytelse. Deﬁnitionen gäller också rekrytering av personer under 15 år till väpnade styrkor eller grupper i
interna väpnade konﬂikter (artikel 8).
Domstolen, som har sitt säte i Haag, har jurisdiktion över folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser som alla deﬁnieras i detalj i
stadgan med olika hänvisningar till barn. T.ex. deﬁnieras »folkmord« som olika gärningar som förövas »i avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan«. Gärningarna innefattar »att
genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra
födelser inom folkgruppen« och »att med våld
överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp« (artikel 6). Andra moment i deﬁnitionerna
som avser att stärka skyddet för civila är särskilt
relevanta för barn.
I slutet av 2006 hade Internationella brottmåls-
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domstolen utfärdat häktningsbeslut för ﬂera befälhavare för väpnade grupper för krigsförbrytelsen
att rekrytera barn eller använda dem i ﬁentligheter.

förlovade barnsoldater och driver inter-regionala
projekt som involverar många av de stater som har
ett stort antal barnsoldater.

Åtal som kan väckas av konventionsstaterna

Säkerhetsrådets resolutioner
om barn och väpnade konflikter

Kommittén är orolig över att barn inte har fått upprättelse för sitt lidande vid konﬂikter, och den
rekommenderar även att staterna åtalar dem som
anklagas för att ha kränkt barns rättigheter under
konﬂikter.
Frågan om barn skall ställas till svars för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten när de
har deltagit i väpnade konﬂikter har skapat stora
motsättningar, delvis på grund av att brotten nästan alltid har begåtts därför att barnen olagligen
har rekryterats och tvingats att utföra gärningarna.
Internationella brottmålsdomstolen har speciﬁkt
uteslutit barn under 18 år från sin jurisdiktion, men
några stater har behållit denna möjlighet.
Artiklarna 37 och 40 tar upp rättigheterna för
barn som anklagas för att ha begått brott. Dessa
artiklar, tillsammans med FN:s regler och riktlinjer
om unga lagöverträdare, klargör att straff inte hör
hemma i behandlingen av barnsoldater. Det framgår också att även om barn kan hållas ansvariga för
brott måste eventuella utredningar i ansvarsfrågan
vara rättvisa och helt åtskilda från rättssystemet för
vuxna och att den efterföljande behandlingen av
barnet måste inriktas på rehabilitering. Frihetsberövande får användas endast som en sista utväg och
för kortast lämpliga tid.

ILO:s konvention om de värsta
formerna av barnarbete (nr 182)
Generalkonferensen för Internationella arbetsorganisationen godkände 1999 Konventionen om de
värsta formerna av barnarbete (nr 182) och rekommendationen (nr 190). I konventionen innefattar
termen »de värsta formerna av barnarbete« även
»rekrytering med våld eller tvång av barn för
utnyttjande i väpnade konﬂikter« (se artikel 32).
I slutet av 2006 hade 132 länder ratiﬁcerat denna konvention. De länder som ratiﬁcerar konventionen skall vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att säkerställa förbud mot och avskaffande
av de värsta formerna av barnarbete, se till att de
barn som berörs får rehabilitering och ta itu med de
grundläggande orsakerna till problemet. ILO:s
internationella handlingsplan för avskaffande av
barnarbete inriktas på social rehabilitering av hem-
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I augusti 1999 godkände säkerhetsrådet en resolution, den första i sitt slag, där rådet uttryckte »allvarlig oro för den skadliga och omfattande inverkan som väpnade konﬂikter har på barn och de
långsiktiga följderna för hållbar fred, trygghet och
utveckling«. Den gav detaljerade rekommendationer om åtgärder för alla parter i väpnade konﬂikter
och andra (s/res/1261[1999]). Rådet bad FN:s
generalsekreterare att lämna in en rapport om
genomförandet i juli 2000. I denna inledande rapport betonades den oproportionerligt stora inverkan som väpnade konﬂikter har på barn. Säkerhetsrådet begärde återkommande rapporter från generalsekreteraren som lämnades 2002, 2003, 2005
och 2006.
Säkerhetsrådet gav ut ytterligare fyra resolutioner om barn och väpnade konﬂikter: 2000 (1314);
2003 (1460); 2004 (1539) och 2005 (1612). I dessa
upprepades det som sagts i tidigare resolutioner,
men dessutom togs nya initiativ. Resolutionerna
innehåller krav om att stater där barnsoldater
används skall upprätta handlingsplaner för sina ansträngningar att få slut på verksamheten. De uttrycker också säkerhetsrådets beslut att överväga
målinriktade åtgärder mot parter som inte lyckas
visa några framsteg när det gäller att få slut på
användningen av barnsoldater. I resolutionen från
2005 efterfrågades en formell övervaknings- och
rapporteringsmekanism för att dokumentera övergrepp mot barn i väpnad konﬂikt (som speciﬁkt
skulle innehålla uppgifter om dödande och stympning av barn, rekrytering eller användning av barnsoldater, angrepp mot skolor eller sjukhus, sexuellt
våld, bortförande och nekat humanitärt bistånd till
barn). I resolutionen bildades också en arbetsgrupp
inom säkerhetsrådet för att granska sådana övergrepp och ge rekommendationer för ytterligare
åtgärder från säkerhetsrådets sida.

Antipersonella minor
Kommittén och andra organ har noterat de förödande effekter som antipersonella landminor har på
barn och lyckönskar de stater som har hjälpt till i
den internationella kampanjen mot dem.

Artikel 38

Konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella
minor (truppminor) samt om deras förstöring trädde i kraft 1999. De viktigaste bestämmelserna är:
 ett fullständigt förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor
 undantag för fortsatt användning av minor som
är konstruerade för att explodera genom ett
fordons närvaro, närhet eller kontakt och som
är försedda med röjningsskydd
 undantag för fortsatt användning och lagring
av antipersonella minor för övning i minröjning och liknande verksamhet
 att lagrade antipersonella minor skall förstöras
inom fyra år efter det att konventionen trätt i
kraft för parten i fråga
 att antipersonella minor i minerade områden
skall röjas inom tio år efter ikraftträdandet

(konventionsstaterna kan dock få en förlängning av tidsperioden med tio år)
 skyldighet att rapportera det totala antalet lagrade antipersonella minor, var de minerade
områdena ﬁnns etc.
 att de konventionsstater som kan skall hjälpa
till med minröjning, rehabilitering av offer för
minor etc.
 ett enkelt kontrollförfarande med möjlighet att
sända undersökningsdelegationer när det ﬁnns
misstanke om kränkningar mot konventionen.
FN:s barnrättskommitté uppmuntrar konventionsstaterna att ansluta sig till denna konvention
och att prioritera åtgärder mot eventuella odetonerade bomber (bl.a. klusterbomber och minor) mot
bakgrund av att barn är särskilt utsatta för risken
att dödas (se även den allmänna kommentaren nr
9, »Rättigheter för barn med funktionshinder«
(crc/c/gc/9, punkt 23, 55 och 78).
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Artikel 38 i Sverige
Rekrytering till militärtjänst och hemvärn

Barn som drabbats av väpnade konﬂikter

För Sveriges del är det den del av artikel 38 som
avser åldersgränserna för rekrytering till väpnade
styrkor som framför allt varit av intresse under
åren. Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att bryta mot artikel 38 (och ha en bristande klarhet i den lagliga deﬁnitionen av barn, jämför
artikel 1) i och med rekryteringen till militärtjänst
och möjligheterna för unga personer att ansluta sig
till hemvärnets styrkor. Kommittén rekommenderade sålunda, i de första sammanfattande slutsatserna,
regeringen att med iakttagande av andemeningen i
konventionens artikel 38 vidta åtgärder för att
avlägsna den lucka i lagen som medger inkallande
av barn under 18 år till militärtjänst.
1994 trädde lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt i kraft. Lagen ersatte ett ﬂertal författningar med bestämmelser för olika slag av
pliktpersonal inom totalförsvaret. Skyldigheten att
fullgöra värnplikt omfattar, enligt lagen, endast
män som är svenska medborgare och gäller från
början av det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller 19 år till slutet av det kalenderår när han
fyller 47 år. Mönstring får enligt lagen ske ett år
tidigare, alltså från det kalenderår man fyller 18 år,
men det är alltså inte möjligt att få tjänstgöra med
plikt innan man fyllt 18 år.
Enligt hemvärnsförordningen (1997:146) gäller
att den som antas som hemvärnsman måste ha fyllt
18 år.
En person som är mellan 15 och 18 år kan gå med
som hemvärnsungdom. I försvarsmaktens interna
bestämmelser om ungdomsverksamhet, FIB
1996:8, föreskrivs hur denna verksamhet skall
bedrivas. Bland annat gäller följande.
 Ungdomar, såväl ﬂickor som pojkar, får från
det att de fyllt 15 år delta.
 Man får vara med till och med det kalenderår
man fyller 20.
 Den som inte fyllt 18 vid ansökningstillfället
måste ha vårdnadshavares/förälders medgivande.
 Skjututbildning med gevär från 15 år, med
automatvapen från 17 år. Stridsutbildning får
genomföras bara med personer som fyllt 18 år,
och vapen får inte tilldelas enskild för förvaring
hemma eller för enskild användning.

I sin tredje rapport (2002) till barnrättskommittén
redogjorde regeringen för hur det svenska biståndet för barns fysiska och psykiska rehabilitering och
återanpassning till samhället efter att ha varit drabbade för väpnade konﬂikter ser ut (jämför artikel
39). Regeringen skrev:

Försvarsmakten bedriver motsvarande ungdomsverksamhet.
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»På regeringens uppdrag överlämnade Socialstyrelsen i november 2001 en rapport till regeringen
angående förutsättningar för riktlinjer för hur
asylsökande barn skall få tillgång till hälsosamtal
och hur dessa barns hälsotillstånd skall kartläggas.
Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I Röda Korsets center i Uppsala har man
arbetat med traumatiserade barn och ungdomar
en längre tid. Regeringen beslutade i oktober 2001
att ställa ca 2,7 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till Röda Korsets förfogande för ett projekt, ’Hjälp till barn och ungdomar påverkade av
krig och konﬂikt’. Syftet är att sprida erfarenheter
och metoder som utvecklats vid detta center vidare till Röda Korsets övriga center i Stockholm,
Malmö och Skövde« (s. 99–100).

Vad gäller åtagandet i artikel 38 om att följa landets
förpliktelser enligt internationell humanitär rätt i
fråga om barn i väpnade konﬂikter har Sverige ratiﬁcerat ett ﬂertal konventioner inom den humanitära rätten i väpnade konﬂikter, däribland de fyra så
kallade Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen till dessa. (Sveriges andra rapport till FN:s
barnrättskommitté, 1997, s. 104). I Genèvekonventionerna ges barn, liksom andra civila, ett grundläggande skydd för rätten till liv och mot tvång,
kroppsbestraffning, tortyr, hämndåtgärder m.m.

Fakultativt protokoll till barnkonventionen
angående barns inblandning i väpnade konﬂikter
I maj 2000 antog FN:s generalförsamling två
fakultativa protokoll till barnkonventionen. Det
ena behandlar indragning av barn i väpnade konﬂikter och det andra åtgärder mot handel med
barn, barnpornograﬁ och barnprostitution. Sverige
ratiﬁcerade det fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnade konﬂikter år 2003 (se vidare prop. 2001/02:178).
Artikel 38 sätter en gräns vid 15 år för deltagande
i strid och rekrytering till väpnade styrkor. Det fakultativa protokollet anger 18 år som gräns för såväl del-

Artikel 38

tagande i ﬁentligheter som obligatorisk rekrytering
till väpnade styrkor. Dessutom åläggs staterna att
höja minimiåldern för frivillig rekrytering till väpnade styrkor från 15 år med erkännande av att personer
mellan 15 och 18 år har rätt till särskilt skydd. Protokollet medför alltså ett starkare skydd för barn i väpnade konﬂikter än vad artikel 38 gör.

Att protokollen till barnkonventionen är fakultativa betyder att ingen stat som har ratiﬁcerat
barnkonventionen är skyldigt att ratiﬁcera de
fakultativa protokollen. Protokollen är, liksom
barnkonventionen, juridiskt bindande endast för
de stater som har ratiﬁcerat dem.
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Checklista för artikel 38
n Vidtas åtgärder för att säkerställa skydd och stöd för barn som vistas i Sverige och som
utsatts för eller påverkats av väpnade konﬂikter?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 38 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 19
artikel 22
artikel 29
artikel 34
artikel 35
artikel 37

barn som utsatts för våld
asylsökande barn
utbildningens syfte
skydd mot sexuellt utnyttjande
förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
skydd mot tortyr, grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för väpnad konﬂikt
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
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Artikel 39

Rehabilitering av barn
TEXTEN I ARTIKEL 39

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja
fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn
som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp;
tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning; eller väpnade konﬂikter. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar
barnets hälsa, självrespekt och värdighet.

Sammanfattning
I artikel 39 krävs åtgärder för att hjälpa barn som
har utsatts för någon form av våld, vanvård, utnyttjande eller övergrepp, tortyr eller någon annan
form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller för väpnade konﬂikter. I artikeln föreskrivs att rehabilitering och
återanpassning skall äga rum i en miljö som främjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.
De grundläggande principerna i barnkonventionen kräver att sådana åtgärder skall vara tillgängliga för alla barn som har drabbats, utan åtskillnad,
och att barnets bästa måste komma i främsta rummet. Barnets överlevnad och bästa möjliga utveckling måste också säkerställas, och barnets åsikter
skall respekteras, t.ex. när handlingsplaner planeras
och genomförs eller när det gäller enskilda ärenden. I de två fakultativa protokollen om försäljning
av barn, barnprostitution och barnpornograﬁ samt
om barns inblandning i väpnade konﬂikter krävs
att de stater som ratiﬁcerat protokollen ger barn
tillräckligt stöd för rehabilitering och social återanpassning när så behövs.
Barn som har drabbats av tortyr eller annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
skall ges rehabilitering, vare sig händelserna har
inträffat inom familjen, på institutioner eller i den
lokala gemenskapen. I artikel 40(1) krävs att alla
unga lagöverträdare skall behandlas på ett sätt som
främjar »att barnet återanpassas och tar på sig en

konstruktiv roll i samhället«. I artikel 19, som
handlar om skydd för barn mot alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, nämns också behandling
och uppföljning. I artikel 25 föreskrivs att barn som
har placerats för omvårdnad, skydd eller behandling, bl.a. för rehabilitering, har rätt till regelbunden översyn. Andra rättigheter i konventionen:
rätten till hälsa och sjukvård (artikel 24), utbildning (artikel 28) och en rimlig levnadsstandard, är
relevanta för genomförandet av denna artikel. Det
gäller även för skyldigheten enligt artikel 20 att ge
särskild omvårdnad och hjälp till barn som tillfälligt eller permanent berövats sin familjemiljö.
I de sammanfattande slutsatserna om konventionsstaternas rapporter har kommittén ofta grupperat artikel 39 tillsammans med artikel 37 och 40.
Kommittén har dock markerat att formuleringen
av artikel 39 kräver överväganden i många olika
tänkbara fall då barn har drabbats. Utöver de situationer som speciﬁkt nämns i artikel 39 har kommittén hänvisat till frågor om barn som blivit offer för
våld, ﬂyktingbarn (artikel 22), barnarbete och
tvångsarbete (artikel 32), drogmissbruk och människohandel (artikel 33), familjekonﬂikter (artikel
9), försäljning av och handel med barn (artikel 35)
samt ärenden som rör unga lagöverträdare (artikel
37 och 40).
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Att rehabilitera drabbade barn
I kommitténs Riktlinjer för återkommande rapporter
(reviderade 2005) krävs data om rehabiliteringsåtgärder i många olika fall, och staterna skall lämna
uppgifter om det antal barn som:
 får medicinsk och/eller psykologisk behandling
på grund av en väpnad konﬂikt
 deltar i speciella rehabiliteringsprogram för
unga lagöverträdare
 arbetar inom de värsta formerna av barnarbete
och har tillgång till hjälp med rehabilitering
och återanpassning, bl.a. fri grundutbildning
och/eller yrkesutbildning
 får behandling och rehabilitering på grund av
drogmissbruk
 har tillgång till rehabiliteringsprogram efter att
ha utnyttjats sexuellt för prostitution, pornograﬁ och människohandel (punkt 22–23 och
25–27).
I de sammanfattande slutsatserna har kommittén
också rekommenderat rehabiliteringsåtgärder när
det gäller barn som bor och/eller arbetar på gatan.
Kommittén betonar att det inte får förekomma
åtskillnad när det gäller drabbade barns tillgång till
rehabilitering, t.ex. mellan barn som lever på landsbygden respektive i städerna.
Efter den allmänna diskussionen »Staternas
våld mot barn« (september 2000) antog kommittén rekommendationer om rehabilitering av drabbade barn och tillgång till rådgivning och stöd
(punkt 27–28). Den betonade också vikten av att
säkerställa att barn som behöver skydd inte ses som
förövare (t.ex. i lagstiftning om övergivande, lösdriveri, prostitution, migrationsstatus, skolk och
rymning) utan behandlas utifrån att de skall få
skydd (Rapport från den tjugofemte sessionen, september/oktober 2000, crc/c/100, punkt 688.9). Dessutom har kommittén uttryckt oro när den upptäcker rehabiliteringsåtgärder som straffar barn
mer än de hjälper dem, t.ex. genom att barnen frihetsberövas för tvångsbehandling.

Barn som drabbats av »vanvård,
utnyttjande eller övergrepp«
Olika artiklar i konventionen föreskriver rätten till
skydd, och det krävs att staterna vidtar en rad åtgärder för att förhindra våld, vanvård och utnyttjande
av barn. Detta poängteras ytterligare i det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornograﬁ. Konventionsstaterna
till protokollet måste vidta »lämpliga åtgärder för

408

att under hela den straffrättsliga processen skydda
barnens rättigheter och se till vad som är det bästa
för de barn som blivit offer för sådana handlingar
som är förbjudna enligt detta protokoll …« (artikel 8).
Tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor,
särskilt kvinnor och barn, till FN:s konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet som
också antogs 2000 innehåller avsnittet »Bistånd
till och skydd av offer för handel med människor«.
Där krävs: »Biträde med att få sina synpunkter och
intressen framförda och beaktade i lämpliga skeden
av straffrättsliga förfaranden mot förövarna…«
(artikel 6.2 [b]).
Handlingsplanen som antogs av Första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering
av barn (Stockholm, 1996, även understödd av
Andra världskongressen, Yokohama, 2001) innehåller avsnittet »Rehabilitering och återanpassning« där det poängteras att ett förhållningssätt
som inte är bestraffande skall tillämpas mot barn
som drabbats av kommersiell sexuell exploatering:
 Offren och deras familjer bör få social, medicinsk och psykologisk rådgivning och annat
stöd.
 Medicinsk personal, lärare, socialtjänstemän
och relevanta frivilligorganisationer som hjälper drabbade barn bör få utbildning som är
anpassad efter offrens kön.
 Effektiva åtgärder för att förebygga och få bort
social stigmatisering av de drabbade barnen
och deras familjer bör vidtas.
 Rehabilitering och återanpassning bör, när så
är möjligt, tillhandahållas i familjen och den
lokala gemenskapen.
 Alternativa sätt för försörjning bör främjas för
drabbade barn och deras familjer så att ytterligare kommersiell sexuell exploatering kan undvikas (A/51/385, punkt 5).
FN:s ekonomiska och sociala råd antog i en resolution 2005 Riktlinjer för rättskipning i ärenden som rör
barn som blivit offer för och vittnen till brott. Där krävs
att barn som blivit offer för brott och som är
inblandade i rättsliga processer mot åtalade förövare behandlas med värdighet och medkänsla, att de
skyddas mot diskriminering, påfrestningar eller
fara för dem själva och erbjuds upprättelse.
I kommitténs allmänna kommentar nr 8,
»Barnets rätt till skydd mot aga och andra grymma
eller förnedrande former av bestraffning« betonas

Artikel 39

inte bara att åtal bör barnanpassas, utan också följande:
»Det är kommitténs uppfattning att åtal och
andra formella ingripanden (t.ex. att ﬂytta barnet
eller förövaren) bör genomföras endast när de
anses nödvändiga både för det drabbade barnets
bästa och för att skydda det från betydande skada.
Barnets åsikter skall beaktas i förhållande till dess
ålder och mognad.« (crc/c/gc/8, punkt 41 och
43.)

Kommittén har noterat vikten av att respektera det
drabbade barnets rätt till privatliv, särskilt i de fall
då det förekommit övergrepp och sexuellt utnyttjande, och massmediernas roll i detta sammanhang
(för diskussion, se artikel 16).
Den betonar att rehabiliteringen bör genomföras av utbildad personal som är lyhörd för särskilda
barns behov, t.ex. behoven hos ﬂickor eller barn
med funktionshinder. Dessa barn, som ofta är
utsatta för övergrepp, behöver lämpliga former av
rehabilitering. Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning föreskriver:
»Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga
åtgärder, innefattande skyddsåtgärder, för att
främja fysisk, kognitiv och psykologisk återhämtning, rehabilitering och social återanpassning för
människor med funktionsnedsättning som utsatts
för någon form av utnyttjande, våld eller övergrepp. Sådan återhämtning och återanpassning
skall äga rum i en miljö som främjar personens
hälsa, välfärd, självrespekt, värdighet och självständighet, och hänsyn skall tas till köns- och
åldersspeciﬁka behov« (artikel 16[4]).

Barn som drabbats av ekonomiskt utnyttjande
Efter den allmänna diskussionen »Ekonomiskt
utnyttjande av barn« gav FN:s barnrättskommitté
ut en rad rekommendationer, bl.a. om behovet av
rehabiliteringsåtgärder »i en miljö som främjar
barnets hälsa, självrespekt och värdighet« (Rapport
från den femte sessionen, januari 1994, crc/c/24, s.
39 och 43).
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
säger i sin handbok Barnarbete: Inriktning mot det
som är oacceptabelt:
»När ett barn slutar arbeta behövs en rad stödåtgärder. Det är särskilt viktigt om barn har hämmats i sin utveckling på grund av att de arbetat

som betalning för en skuld, har arbetat i princip
sedan de var små, har varit prostituerade eller bott
och arbetat på gatan utan sina familjer eller utan
någon stabil social miljö. Utöver teoretisk och
praktisk utbildning, hälso- och sjukvård och livsmedel behöver dessa barn intensiv rådgivning,
trygg miljö och ofta juridiskt stöd. Därför har ett
antal handlingsplaner för dessa barn inneburit att
det har inrättats ’drop in-center’ där de har haft en
tillfällig bostad och kunnat hämta krafter.«
»Det har visat sig att dessa barn behöver en rad
yrkesmässiga insatser, från socialtjänst och familje- eller barnterapeuter till psykiatrer. Frivilligarbetare spelar också en viktig roll, men deras arbete
är mycket påfrestande. Det är stor omsättning på
fältarbetare, och därför behöver de särskild utbildning och vägledning. Samarbete med polisen
krävs också ofta, så att ’rehabiliterade’ barn inte
stigmatiseras eller förföljs. Försök med att återförena barn och deras familjer har också gjorts och i
viss mån lyckats. I sådana fall måste stödet omfatta även familjen. Det ﬁnns ett stort behov av
omfattande rehabiliteringsåtgärder, och de bör
sättas in även om kostnaden är mycket hög.«

ILO belyser också de allvarliga kort- och långsiktiga fysiska och psykiska effekterna av barnarbete,
särskilt arbete som kan vara skadligt och olika former av tvångsarbete, däribland kommersiell sexuell
exploatering, som kräver långsiktigt stöd och rehabilitering av specialister (Barnarbete: Inriktning mot
det som är oacceptabelt, s. 9 och följande, 54).
Utöver barn som utnyttjas ekonomiskt av vuxna
ﬁnns det på gatorna i nästan varje större stad i världen barn som är självförsörjande. Som tidigare har
diskuterats i samband med artikel 20, rekommenderar kommittén att staterna är lyhörda för barnens åsikter och försöker ﬁnna rehabilitering som
bygger på samarbete och medverkan av barnen själva.

Unga lagöverträdare
I den allmänna diskussionen »Rättskipning för
unga lagöverträdare« noterar kommittén att:
»… behovet av att inrätta ett effektivt system för
fysisk och psykisk rehabilitering och social återanpassning av barn, i en miljö som främjar barnets
hälsa, självrespekt och värdighet, inte har uppmärksammats tillräckligt.« (FN:s barnrättskommitté, Rapport från den tionde sessionen, oktober/
november 1995, crc/c/46, punkt 221.)
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Alla bestämmelser för unga lagöverträdare måste
inriktas på rehabilitering och social återanpassning; straffpåföljder som vedergällning är inte berättigade. Världsrapporten i anslutning till FN:s
studie om våld mot barn rekommenderar följande:
»Regeringarna bör säkerställa att bestämmelserna
för unga lagöverträdare upp till 18 år är mångsidiga, barninriktade, och har rehabilitering och social
återanpassning som sitt främsta mål.« (World
Report on Violence Against Children, Paulo Sérgio
Pinheiro, FN:s generalsekreterares studie om våld
mot barn, s. 219.)
FN:s barnrättskommitté har framhållit att FN:s
regler och riktlinjer för unga lagöverträdare är de
normer som bör följas vid genomförandet av konventionen, särskilt av artikel 37 och 39–40. I många
fall har kommittén uppmanat konventionsstaterna
i allmänhet att granska rättssystemet för unga lagöverträdare utifrån dessa artiklar och FN:s regler
och riktlinjer.
Riyadhriktlinjerna för förhindrande av ungdomsbrottslighet föreslår att omfattande utvecklingsplaner bör innefatta upprättelse för brottsoffer
och stödprogram, och att ungdomar bör vara fullt
delaktiga i dessa. I riktlinjerna noteras också att
skolan kan vara bra som resurscentrum när det gäller sjukvård, rådgivning och annan service. Kommunerna bör tillhandahålla »en rad olika samhällsbaserade stödåtgärder för ungdomar, eller förstärka dem om sådana redan ﬁnns, bl.a. kommunala
utvecklingscenter, inrättningar för rekreation och
tjänster som kan sättas in för att lösa de särskilda
problemen för barn som är utsatta socialt, såsom
hemlösa ungdomar (punkt 9, 26, 33, 34 och 38).
FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar innehåller avsnittet »Att komma tillbaka till
samhället«: »Alla ungdomar bör få nytta av de
arrangemang som ordnats för att hjälpa dem att
komma tillbaka till samhället, familjen, utbildningen eller arbetet efter frigivningen. Särskilda förfaranden, bl.a. frigivning i förtid, och särskilda rättegångar bör inrättas i detta syfte« (regel 79).
»Behöriga myndigheter bör tillhandahålla
tjänster som hjälper ungdomar att etablera sig på
nytt i samhället och som minskar fördomarna mot
dessa ungdomar. Tjänsterna bör i största möjliga
utsträckning säkerställa att ungdomarna får tillgång till lämplig bostad, arbete, kläder och möjligheter att försörja sig vid frigivningen för att underlätta återanpassningen. Representanterna för de
organ som tillhandahåller sådana tjänster bör
rådfrågas och kunna ta kontakt med frihetsberöva-
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de ungdomar så att de kan bistå dem när de skall
komma tillbaka till samhället« (regel 80).

Barn som drabbats av tortyr, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning
Artikel 14 i Konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning säger:
»1. Varje konventionsstat skall i sitt rättssystem
säkerställa att offret för en tortyrhandling erhåller
upprättelse och erhåller en verkställbar rätt till en
rimlig och adekvat gottgörelse, varmed även förstås medel för ett så fullständigt återvinnande av
hälsa som möjligt. Om offret skulle avlida till följd
av en tortyrhandling, skall de personer som han
underhåller vara berättigade till gottgörelse.
2. Ingenting i denna artikel skall påverka offrets
eller andra personers rätt till gottgörelse enligt
nationell lag.«

FN:s generalförsamling godkände 1985 Deklarationen om grundläggande juridiska rättigheter för brottsoffer och offer för maktmissbruk. I den uppmanas staterna att ge upprättelse, innefattande vederlag
och/eller skadestånd, och det materiella, medicinska, psykologiska och sociala stöd som behövs till
offer för övergrepp från tjänstemän, och ge dem
rättvisa, i den utsträckning sådana övergrepp utgör
brott mot nationell lag (Generalförsamlingens
resolution 40/34, 29 november 1985, bilaga).
FN:s barnrättskommitté har inför olika stater
väckt frågan om rehabilitering och upprättelse för
barn som drabbats av tortyr.

Barn som drabbats av väpnad konﬂikt
Efter den allmänna diskussionen »Barn i väpnad
konﬂikt« noterade kommittén följande:
»Konventionens artikel 39 övervägdes särskilt.
Kommittén uppmärksammades på de erfarenheter
och handlingsplaner som ligger till grund för
behovet av resurser och material (livsmedel och
mediciner). Dessutom betonades behovet av att
fundera över en sammanhängande plan för rehabilitering och återanpassning som skall planeras och
genomföras av FN-organ och frivilligorganisationer i samarbete. Särskilt skall då beaktas (a)
genomförande och övervakning av lämpliga strategier och (b) behovet av att förstärka familjens
och den lokala gemenskapens roll i processen.«
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den andra
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sessionen, september/oktober 1992, crc/c/10,
punkt 74.)

Bestämmelserna om skydd i Genèvekonventionerna och de två tilläggsprotokollen är relevanta för
genomförandet av artikel 39 när det gäller barn
som drabbats av väpnad konﬂikt (se artikel 38).
I det fakultativa protokollet om barns inblandning i väpnad konﬂikt krävs att konventionsstaterna säkerställer att barn som rekryterats till eller
används i ﬁentligheter hemförlovas eller på annat
sätt frigörs från sin tjänst. När så är nödvändigt
måste staterna ge dem »allt tillbörligt bistånd för
deras fysiska och psykiska rehabilitering och återanpassning i samhället« (artikel 6[3]).
Kommittén ger rekommendationer till de stater
som upplevt eller upplever väpnade konﬂikter och
föreslår då ofta att de utvecklar övergripande handlingsplaner, bl.a. om hjälp för psykiska trauman,
social återanpassning och återgång till utbildning
och även säkerställer att människor får upprättelse
och accepteras socialt. För att åtgärderna skall fungera får staterna rådet att först genomföra studier,
utbilda personal och låta barnen själva delta i planeringen av sin rehabilitering.
I den allmänna kommentaren nr 6, »Behandling av ensamkommande och separerade barn
utanför deras ursprungsland«, betonar kommittén
att vissa barn har stora behov av rehabilitering:
»När staterna säkerställer rehabilitering för dessa
barn måste de inrikta sig på deras svåra situation
och sårbarhet. De bör särskilt beakta att ensamkommande barn har åtskilts från övriga familjen
och också i olika utsträckning upplevt förlust, trau-

ma, splittring och våld. Många sådana barn, särskilt de som är ﬂyktingar, har också upplevt
genomgripande våld och den påfrestning som det
innebär att leva i ett land i krig. Det kan ha orsakat
en djupt rotad hjälplöshet och undergrävt barnets
förtroende för andra människor. Dessutom är
ﬂickor särskilt känsliga för marginalisering, fattigdom och lidande under väpnad konﬂikt, och
många kan ha upplevt könsbaserat våld i samband
med väpnad konﬂikt. Det djupa trauma som
många drabbade barn har upplevt kräver särskild
lyhördhet och uppmärksamhet när de får vård och
rehabilitering.« (crc/gc/2005/6, punkt 47.)

Kommittén noterar särskilt att de mottagande staterna måste göra stora insatser för att rehabilitera
dem som varit barnsoldater:
»Barnsoldater skall primärt anses vara offer för
väpnad konﬂikt. Före detta barnsoldater, som ofta
är ensamkommande eller separerade när en väpnad konﬂikt upphör eller efter att de har hoppat
av, skall ges allt det stöd som behövs för att de
skall kunna återanpassas till ett normalt liv, bl.a.
nödvändig psykologisk rådgivning. Sådana barn
skall prioriteras vid identiﬁering och åtskiljande;
de skall identiﬁeras och hemförlovas. Barnsoldater, särskilt de som är ensamkommande eller separerade, bör normalt inte interneras utan i stället få
särskilt skydd och bistånd, speciellt när det gäller
att hemförlovas och rehabiliteras. Särskilda
ansträngningar skall göras för att ge stöd till och
underlätta återanpassning av ﬂickor som har
anslutits till militären, som soldater eller på annat
sätt.« (crc/gc/2005/6, punkt 56.)
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Artikel 39 i Sverige
Barn har inte bara rätt till statens skydd mot olika
former av vanvård, utnyttjande, övergrepp osv. När
sådant har skett, har barnet också rätt till fysisk och
psykisk rehabilitering och social återanpassning.
Rätten gäller också asylsökande barn som har kommit till Sverige och där övergreppen har skett i ett
annat land. Många av dessa barn kan ha med sig
traumatiska upplevelser från sitt hemland och de är
berättigade till rehabiliteringsinsatser i Sverige i
enlighet med principen i artikel 2 om icke-diskriminering av alla barn inom vårt lands jurisdiktion.
Rätten till rehabilitering gäller såväl medicinskt
som psykiatriskt och socialt.
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Det kommunala ansvaret innebär en skyldighet
att bistå med sådana stöd- och hjälpinsatser som inte
faller på andra huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården. Behov av sjukvård skall alltså tillgodoses av sjukvårdshuvudmännen och inte av socialtjänsten. Detta
innebär inte att socialtjänsten helt kan avstå från att
bistå ett barn som på grund av sjukdom har behov av
stöd eller hjälp. De åtgärder som kommunen skall
vidta i sådana situationer är att hjälpa till att lösa de
akuta situationer som kan uppkomma i avvaktan på
att sjukvårdshuvudmannen tar sitt ansvar. (sou
1997:116, s. 497 och Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp planerade insatser, s. 154.)

Artikel 39

Exempel på tillämpning av artikel 39
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris (ofta kallat Kriscentrum) arbetar med psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar som varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp, som
lever med näraliggande krigs- och ﬂyktupplevelser och barn som drabbats av sorg eller hamnat i korselden mellan föräldrar i vårdnadstvister. Verksamheten beﬁnner sig i ständig förändring och vilka
problem man fokuserar på skiftar. Sedan några år ﬁnns på Kriscentrum »Livlinan för barn utan papper« som ger barn och familjer som beﬁnner sig i Sverige utan tillstånd möjligheter att få kontakt
med Kriscentrums personal per telefon eller mail.
På Kriscentrum står det enskilda barnet i centrum. Det kliniska arbetet är kärnan och basen i arbetet. Den kunskap om barns villkor som växer ur det psykoterapeutiska arbetet är också en viktig
utgångspunkt för det påverkans- och förändringsarbete som Kriscentrums personal bedriver i samarbete med övriga medarbetare inom Rädda Barnens verksamheter i Sverige.
Den första mottagningen som öppnade på Kriscentrum kallades Pojkmottagningen. När den startade år 1990 var medvetenheten och kunskapen om att även pojkar utsätts för sexuella övergrepp
begränsad. Efter några år började Pojkmottagningen arbeta även med unga förövare. Teamet på mottagningen hade nämligen ganska snabbt upptäckt att många av dem som kom till mottagningen hade
utsatts för sexuella övergrepp av någon som var under 18 år, alltså av ett annat barn. De märkte också att många av pojkarna som hade utsatts för övergrepp i sin tur hade utnyttjat andra barn. Erfarenheterna från över tio års arbete på Pojkmottagningen ﬁnns dokumenterat i ﬂera böcker, bl.a. Pojkmottagningen och Unga förövare. Eftersom teamet kommit att rikta in sig på andra, delvis nya, områden
har nu mottagningen bytt namn till Mottagningen för barn utsatta för våld och sexuella övergrepp.
Namnändringen signalerar också tydligt att även ﬂickor är välkomna, något de redan tidigare i praktiken har varit. Ett område som mottagningen vill fördjupa sig ytterligare i är incest, dvs. sexuella
övergrepp inom familjen. Personalen på mottagningen menar att incest kanske är det allra svåraste
som kan drabba ett barn. Det sker inom familjen, pågår ofta länge och tar också längst tid att uppdaga. Det är svårt för barnen att berätta om övergreppen eftersom de begås av en närstående som barnen har ömsesidiga bindningar till.
En annan av Kriscentrums mottagningar fokuserar på ﬂickor i konﬂikt mellan dubbla kulturer.
Denna mottagning öppnade år 2002. De ﬂickor som kommer till mottagningen har oftast ﬂyttat från
sin familj och lever i skyddat boende. Behandlingarna blir därför ofta långa och komplicerade. De
ﬂesta av ﬂickorna kommer ensamma men ibland träffar personalen på mottagningen även delar av
familjen. Enligt personalen på mottagningen är det viktigt att kunna arbeta med hela den familj och
det nätverk som ﬁnns kring ﬂickan, om hon själv vill det. Men det är inte alltid det är möjligt. Det får
inte bli på bekostnad av ﬂickans förtroende. Det ﬁnns familjer där ﬂickans liv svävar i fara, där möjligheten till dialog är förbrukad. Antalet ﬂickor som kan ta sig till Kriscentrum för samtalsterapi är
begränsat. Men många kan också få hjälp via internet. Psykoterapeuterna på mottagningen har
utvecklat en konsultativ metod för terapi via mejl. Genom hemsidan www.ﬂicka.nu når de en annan
grupp än den som kommer till mottagningen: ﬂickor som bor kvar hemma men som inte har någon
att tala med om de problem de möter i familjen. Flickorna skriver ofta på natten när de andra i familjen sover. Alla mejl besvaras och psykoterapeuterna försöker tänka att de för ett samtal när de mejlar
tillbaka. De ställer frågor och etablerar en respektfull dialog. Efter långa mejlkontakter upplever personalen på mottagningen att de brukar kunna hjälpa ﬂickorna att komma vidare.
»Den offentligt ﬁnansierade vården har ansvaret för att barn som är i behov av psykoterapeutisk
behandling får den hjälp de behöver. Som frivilligorganisation kan vi komplettera samhällets insatser. Vi kan rikta strålkastarljuset mot de mörka hörnen för att upptäcka de problem som samhället
inte kan eller vill se och vi kan utveckla nya metoder och arbetssätt.« (Ur publikationen Barnet i centrum – Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris, Rädda Barnen, 2005.)
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Checklista för artikel 39
n Har alla barn inom Sveriges jurisdiktion samma rätt till rehabilitering?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 39 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i
alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 19
artikel 22
artikel 24
artikel 32
artikel 33
artikel 34
artikel 35
artikel 36
artikel 37

barn som utsatts för våld
asylsökande barn
hälso- och sjukvård
skydd mot barnarbete
skydd mot drogmissbruk
skydd mot sexuellt utnyttjande
förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
andra former av utnyttjande
skydd mot tortyr eller all annan grym, inhuman eller förnedrande behandling
eller bestraffning
artikel 38 väpnad konﬂikt
artikel 40 unga lagöverträdare
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ
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Straffprocess och kriminalvård
för unga lagöverträdare
TEXTEN I ARTIKEL 40

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks
eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas
på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att
främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.
2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i
internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa
att,
(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller beﬁnnas skyldigt
att ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte
var förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt
då den begicks;
(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha
åtminstone följande garantier:
(i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd;
(ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och,
om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar;
(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och
opartisk myndighet eller rättskipande organ i en opartisk förhandling
enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt biträde och,
såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande
av barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;
(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att
förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på
lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda;
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(v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om
åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och
opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag;
(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller
tala det språk som används;
(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.
3. Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller beﬁnnes
skyldiga att ha begått brott och skall särskilt,
(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder;
(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av
barn under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under
förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo
respekteras.
4. Olika åtgärder som t.ex. vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, övervakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning
och yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall ﬁnnas
tillgängliga för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är
lämpligt för deras välfärd och är rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet.

Sammanfattning
Artikel 40 tar upp rättigheterna för alla barn som är
misstänkta eller åtalade för eller har befunnits skyldiga till att ha begått brott. Alltså gäller den all
behandling från och med att misstanken uppstår,
under hela utredningen, eventuellt gripande, åtal,
tiden fram till rättegång, under rättegången och
även strafftiden. I artikeln krävs att staterna skall
främja ett särskilt rättssystem för barn (vilket enligt
artikel 1 innebär upp till 18 års ålder) med speciﬁka
positiva, i stället för bestraffande mål, som beskrivs
i punkt 1.
Artikel 40 innehåller en lista med de garantier
som minst gäller för barnet. Enligt artikeln skall
konventionsstaterna också ange en minimiålder för
straffbarhet, vidta åtgärder för ingripanden mot
unga lagöverträdare utan domstolsförfarande och
se till att det ﬁnns olika alternativ till anstaltsvård.
Utöver skyddet i artikel 40 förbjuds dödsstraff och
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livstids fängelse utan möjlighet till frigivning i artikel 37, där det också föreskrivs att frihetsberövande
skall användas som en sista utväg och under kortast
lämpliga tid. I artikel 39 krävs åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt återanpassning av drabbade barn. FN:s barnrättskommitté
har rekommenderat FN:s regler och riktlinjer om
unga lagöverträdare som norm för genomförandet
av barnkonventionen. Kommittén antog 2007 den
allmänna kommentaren »Rättigheter för unga lagöverträdare«.

FN:s regler och
riktlinjer om unga lagöverträdare
Kommittén har vid granskning av konventionsstaternas rapporter och i den allmänna kommentaren

Artikel 40

nr 10, »Rättigheter för unga lagöverträdare«,
konsekvent framhållit att FN:s regler och riktlinjer om unga lagöverträdare utgör norm för genomförandet av artikel 40 och för bestämmelser om
unga lagöverträdare. De är FN:s minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet: »Pekingreglerna«, FN:s regler för skydd av
frihetsberövade ungdomar och FN:s riktlinjer för
förhindrande av ungdomsbrottslighet: »Riyadhriktlinjerna«.
Kommittén har också hänvisat till Riktlinjerna
för åtgärder mot unga lagöverträdare som togs fram av
en expertgrupp vid ett möte i Wien i februari 1997
(Ekonomiska och sociala rådets resolution
1997/30, bilaga) och Riktlinjerna för rättskipning då
barn är offer för eller vittnen till brott (Ekonomiska och
sociala rådets resolution 2005/20, bilaga). De senare kan vara relevanta när det gäller behandling av
barn som utsatts för eller blivit vittnen till brott
inom olika rättssystem. I riktlinjerna sägs också att
de kan tillämpas vid »processer inom informella
system och sedvanesystem, som t.ex. så kallad reparativ rättvisa, och på andra rättsliga områden än
straffrättsliga, innefattande men inte begränsat till
lagstiftning som gäller vårdnadsärenden, skilsmässa, adoption, skyddsåtgärder för barn, psykiatrisk
vård, medborgarskap, invandring och ﬂyktingärenden« (punkt 6).
Bestämmelserna om unga lagöverträdare i barnkonventionen gäller »barn«, som i konventionen
deﬁnieras som varje människa under 18 år, såvida
inte barnet blir myndigt tidigare enligt nationell lag.
Kommittén har låtit förstå att konventionsstaterna
inte bör minska skyddet för dem som är under 18 år
endast på grund av att barnen blir myndiga tidigare,
och att normerna i FN:s regler och riktlinjer bör tilllämpas för alla under 18 års ålder. Detta diskuteras i
kommitténs allmänna kommentar nr 10, »Rättigheter för unga lagöverträdare« (crc/c/gc/10).

I Pekingreglerna föreslås att reglerna tillämpas
även inom andra områden än ungdomsbrottslighet. I regel 3 sägs att de bestämmelser i reglerna
som är relevanta bör tillämpas inte bara för unga
lagöverträdare utan också för ungdomar som beter
sig på ett sätt som kan vara olämpligt, men som inte
är straffbart för vuxna. Dessutom bör åtgärder vidtas för att reglerna skall gälla alla ungdomar som
behandlas inom socialtjänsten och sjukvården, liksom unga vuxna som begått brott.

Att inrätta ett barninriktat
system för unga lagöverträdare
I den allmänna kommentaren nr 10, »Rättigheter
för unga lagöverträdare«, konstateras att konventionen kräver att staterna utvecklar och genomför
övergripande riktlinjer för unga lagöverträdare
(crc/c/gc/10, punkt 3). Se sammanfattning och
den fullständiga texten på http://www.ohchr.org/
english/bodies/crc/comments.htm.
Kommittén har inför många konventionsstater
uttryckt oro över att rättssystemet för unga lagöverträdare inte stämmer överens med principerna
och bestämmelserna i konventionen, särskilt artikel 37 och 39–40, eller med andra internationella
instrument, främst FN:s regler och riktlinjer. Den
har speciellt uppmärksammat behovet av ett särskilt system för unga lagöverträdare, åldersgränsen
för straffbarhet som i många fall anses för låg, och
vikten av utbildning i barns rättigheter. Kommittén fortsätter med att förespråka en övergripande
reform av rättssystemet för unga lagöverträdare för
de ﬂesta stater vars rapporter den granskar, och
uppmuntrar dem att söka tekniskt bistånd.

Icke-diskriminering
I den allmänna kommentaren nr 10 betonas att
konventionsstaterna skall »vidta alla lämpliga
åtgärder för att säkerställa att alla unga lagöverträ-

FN:s barnrättskommitté, Allmän kommentar nr 10, 2007, sammanfattning
Rättigheter för unga lagöverträdare
Kommittén erkänner de ansträngningar staterna har gjort för att inrätta system för unga lagöverträdare i överensstämmelse med barnkonventionen, men antyder att många stater har lång väg att gå
innan de nått full överensstämmelse. Det kan bero på att det inte ﬁnns några övergripande riktlinjer
som kräver att det inrättas specialiserade, utbildade enheter inom polisen, domarkåren, domstolarna
och åklagarmyndigheten, och inte heller specialiserade representanter som kan ge barnet juridiskt
och annat stöd.
Syftet med den allmänna kommentaren är att ge staterna genomtänkt vägledning och rekommen-
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dationer som främjar alternativa påföljder (»diversion«) och så kallad reparativ rättvisa. Kommittén
vill också göra det möjligt för konventionsstaterna att sätta in sådana åtgärder mot unga lagöverträdare som inte bara är för barnets bästa utan för hela samhällets bästa. Ytterligare ett mål är att främja integrering av andra internationella normer, särskilt FN:s regler och riktlinjer, i de nationella riktlinjerna.
Viktiga principer. De viktigaste principerna för övergripande riktlinjer för unga lagöverträdare ﬁnns i
barnkonventionens grundläggande principer (artikel 2, 3, 6 och 12) och i artikel 37 och 40.
Konventionsstaterna skall vidta alla de åtgärder som behövs för att säkerställa att alla unga lagöverträdare behandlas likvärdigt och utan åtskillnad (artikel 2). Särskild omsorg måste ägnas
behandling av utsatta grupper av barn, bl.a. gatubarn; barn som tillhör en ras som är i minoritet,
etniska, religiösa eller språkliga minoriteter; urbefolkningsbarn; ﬂickor; barn med funktionshinder
samt unga lagöverträdare som återfaller i brottslighet. Regler och föreskrifter bör stärka jämlik
behandling och föreskriva upprättelse och ersättning.
Före detta unga lagöverträdare kan påverkas negativt av ytterligare diskriminering när de söker
utbildning eller arbete. Det bör ﬁnnas lämpligt stöd för återanpassning och informationskampanjer
som betonar deras rätt att ta på sig en konstruktiv roll i samhället.
Barn bör inte kriminaliseras för störande beteenden såsom lösdriveri, skolk, rymning eller andra
sådana handlingar som ofta är följden av psykiska eller psykosociala problem. Dessa beteenden
betraktas inte som brott för vuxna, och detsamma bör gälla för ungdomar. Denna typ av beteenden
bör hanteras genom skyddsåtgärder för barn, bl.a. stöd för föräldrar/vårdnadshavare och åtgärder
mot de bakomliggande orsakerna.
Barnets bästa skall komma i främsta rummet under hela processen (artikel 3[1]). För dem som är
under 18 år måste rehabilitering och reparativ rättvisa gå före tvångsåtgärder och straff. Det kan göras
samtidigt som hänsyn tas till allmän säkerhet.
Rätten till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling (artikel 6) talar för förebyggande arbete och
riktlinjer som stödjer barns utveckling. Dödsstraff och livstids fängelse utan möjlighet till frigivning
förbjuds uttryckligen i artikel 37(a), och kommittén rekommenderar starkt att alla former av livstidsstraff för brott som begåtts före 18 års ålder avskaffas. Frihetsberövande, bl.a. gripande och fängslande,
som påverkar ett barns utveckling och återanpassning mycket negativt, får användas endast som en sista utväg och under kortast lämpliga tid. Det gäller frihetsberövanden i alla olika system och miljöer.
Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att dessa vederbörligen beaktas, bl.a. rätten att höras i alla
domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet, måste respekteras under hela processen (artikel 12).
Den inneboende rätten till värdighet (som återspeglas i inledningen och i artikel 40[1]) måste
respekteras och skyddas genom hela processen. I behandlingen måste barnets respekt för andras
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stärkas, hänsyn skall tas till barnets ålder, och en
återanpassning skall främjas så att barnet kan ta en konstruktiv roll i samhället. Alla former av våld
mot unga lagöverträdare måste förbjudas och förebyggas.
Förebyggande. Kommittén stödjer Riyadhriktlinjerna; riktlinjer för förebyggande arbete skall underlätta en framgångsrik socialisering och integration av alla barn, särskilt genom familjen, den lokala
gemenskapen, kamratgrupper, skolan, yrkesutbildning och arbetslivet. Kommittén understryker
också staternas skyldighet att stödja föräldrar och familjer och att utveckla kommunbaserade tjänster
och handlingsplaner.
Ingripanden utan domstolsförfaranden. Enligt artikel 40(3) skall staterna främja åtgärder utan att använda domstolsförfaranden under förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd respekteras (i
den allmänna kommentaren ﬁnns angivna krav för detta, bl.a. att barnet skall ha tillgång till juridiskt
stöd, inte pressas till att erkänna brottet, och att barnet fritt samtycker till den alternativa påföljden).
Kommittén anser att alternativa påföljder bör tillämpas på alla minderåriga och alla som misstänks för
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brott för första gången. Alternativa påföljder gör att stigmatisering kan undvikas, de har gett gott
resultat för barnen och fungerar bra för den allmänna säkerheten; dessutom är de kostnadseffektiva.
Alternativa påföljder innebär bl.a. samhällsbaserade program såsom samhällstjänst, övervakning och
vägledning av socialtjänstemän eller övervakare, familjekonferenser och andra former av reparativ
rättvisa som medling, upprättelse och ersättning till brottsoffer.
Ingripanden som innebär domstolsförfaranden. När ärenden går till domstol måste principerna för rättvis
rättegång tillämpas (se nedan). Det bör ﬁnnas en rad olika alternativ med inriktning på socialtjänst
och utbildning. Särskilt viktigt är att frihetsberövande tillämpas endast som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Allmän åklagare eller andra tjänstemän bör ständigt undersöka möjligheterna till
alternativ i stället för dom utdömd av domstol (men alltid säkerställa att mänskliga rättigheter och
rättsligt skydd respekteras, enligt ovan). Lagstiftningen måste ge utrymme för domstolen/domaren att
ﬁnna alternativ till institutionsvård och frihetsberövande. Behovet av att garantera barnets bästa och
dess välfärd liksom behovet att främja återanpassning skall väga tyngre än andra hänsyn.
Åldersgränser. Kommittén tolkar artikel 40(3) så att den kräver att konventionsstaterna fastställer en
minimiålder för straffrättsligt ansvar under vilken barn inte kan ställas till ansvar i en brottmålsprocess. Den anser att en sådan minimiålder under 12 år inte kan accepteras internationellt. Staterna uppmanas att höja åldern så att den blir över 12 år och att inte sänka minimiåldern. Inga undantag från
minimiåldern bör ges (t.ex. för allvarliga brott). Lagstiftningen för unga lagöverträdare bör sträckas ut
till 18 års ålder. I denna allmänna kommentar som i så många andra lyfter kommittén fram vikten av
allmän födelseregistrering.
Rättvis rättegång. I artikel 40(2) listas garantier som skall säkerställa en rättvis rättegång. Kommittén
betonar att de utgör minimikrav, och i den allmänna kommentaren ﬁnns detaljerad vägledning för
varje punkt. I hänvisningen till punkt 40(2)(b)(vii) poängterar kommittén skyldigheten att skydda
barnets privatliv under hela rättsprocessen: ingen information som kan leda till att barnet identiﬁeras
skall då publiceras. Handlingarna kring barnet skall vara sekretessbelagda och får inte användas i senare ärenden då barnet nått vuxen ålder.

Frihetsberövande. Kommittén upprepar skyldigheten att endast använda frihetsberövande som en sista
utväg och under kortast lämpliga tid. Den poängterar att frihetsberövanden i väntan på rättegång bör
minska och att de skall omprövas, helst varannan vecka. Barn som är frihetsberövade i väntan på rättegång bör ställas inför rätta inom 30 dagar. Kommittén noterar också skyldigheten att hålla frihetsberövade barn åtskilda från vuxna, om det inte är för barnets bästa att inte göra så. Barnets bästa skall
här tolkas snävt. I den allmänna kommentaren upprepas att de garantier som anges gäller för alla frihetsberövade barn, vilket har stöd i FN:s regler för skydd av frihetsberövade ungdomar.

Öka medvetenheten. Staterna bör tillsammans med barnen genomföra eller stödja informationskampanjer för att belysa skyldigheten att utveckla ett rättighetsbaserat förhållningssätt till unga lagöverträdare.
Politiker, frivilligorganisationer och massmedier bör medverka aktivt och positivt i detta arbete. Kommittén är orolig över att unga lagöverträdare diskrimineras och framställs på ett negativt och stereotypt
sätt. Detsamma gäller när orsakerna till ungdomsbrottslighet framställs felaktigt eller missförstås.
Datainsamling och forskning. Staterna uppmanas att systematiskt samla in uppdelade data om alla
aspekter av bestämmelserna om unga lagöverträdare, och också att regelbundet utvärdera hur de
används och vilka resultaten är, alltid i samarbete med barn, och med respekt för deras privatliv och
andra säkerhetsåtgärder.
(Detta är en inofﬁciell sammanfattning av Allmän kommentar nr 10. Den fullständiga texten ﬁnns på
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm)
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dare behandlas lika«. Kommittén fortsätter med
att poängtera behovet av att uppmärksamma utsatta grupper. Regler och förordningar bör fastställas
för att öka jämlikheten i behandlingen av unga lagöverträdare och föreskriva upprättelse och ersättning (crc/c/gc/10, punkt 4). I den allmänna
kommentaren anges ett antal grupper som kan vara
utsatta för diskriminering: gatubarn; barn som tillhör en ras som är i minoritet, etniska, religiösa,
eller språkliga minoriteter; urbefolkningsbarn;
ﬂickor; barn med funktionshinder och unga lagöverträdare som återfaller i brottslighet (crc/c/
gc/10, punkt 4). När kommittén har granskat staters rapporter har den noterat exempelvis diskriminering eller möjlig diskriminering av ekonomiskt
och socialt missgynnade unga lagöverträdare,
romska barn och urbefolkningsbarn.
Särskilda åtgärder kan behövas för att förhindra
diskriminering av unga lagöverträdare som har
något funktionshinder (se Allmän kommentar nr 9,
»Rättigheter för barn med funktionshinder«,
2006, crc/c/gc/9, punkt 73–74). Konventionen om
rättigheter för människor med funktionsnedsättning
som antogs i december 2006 kräver att konventionsstaterna säkerställer att personer med funktionshinder har effektiv tillgång till rättssystemet i
samma utsträckning som andra (artikel 13). Även
Pekingreglerna innehåller en icke-diskrimineringsprincip (regel 2[1]).

Barnets bästa
I alla beslut som fattas i samband med bestämmelser för unga lagöverträdare skall barnets bästa komma i främsta rummet. Kommittén betonar att rehabilitering och reparativ rättvisa är målet, inte
tvångsåtgärder eller straff (crc/c/gc/10, punkt
4). Även Pekingreglerna följer principen om barnets bästa och kräver att medlemsstaterna försöker
»främja välfärden för unga lagöverträdare och
deras familjer« (regel 1[1]) och att »systemet för
unga lagöverträdare skall betona välbeﬁnnandet
för ungdomarna…« (regel 5[1]). Dessutom skall
förfarandena »bidra till barnets bästa…« (regel
14[2]) och »ungdomarnas välfärd skall vara vägledande när deras ärenden avgörs« (regel 17[1] [d]).

Delaktighet
I konventionens artikel 12 krävs att ett barn som
kan uttrycka sina åsikter också skall ha rätten att
fritt uttrycka dessa åsikter i alla ärenden som rör
barnet och att åsikterna skall beaktas (punkt 1).
Barnet skall särskilt ha möjlighet att höras i alla
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rättsliga och administrativa förfaranden som rör
honom eller henne (punkt 2). Kommittén bekräftar i den allmänna kommentaren nr 10 att dessa
rättigheter måste respekteras och genomföras
under hela den rättsliga processen för unga lagöverträdare, och också när rättssystemet planeras
(crc/c/gc/10, punkt 4). I artikel 37 föreskrivs
speciﬁkt att barn har rätt till lämpligt juridiskt och
annat stöd, och att få ett eventuellt frihetsberövande prövat inför domstol eller annat liknande
organ. I artikel 40 krävs att barnet omedelbart får
information om vad det anklagas för, har tillgång
till juridiskt och annat lämpligt stöd och har rätt
att vara fullt delaktigt i förhandlingarna (med
hjälp av tolk om så behövs). Lika viktigt är att barnet har rätt att inte yttra sig (se nedan). Pekingreglerna kräver att förhandlingarna skall genomföras »… i en förstående miljö, som skall tillåta den
unge att vara delaktig och uttrycka sig fritt« (regel
14[2]). Riyadhriktlinjerna betonar särskilt vikten
av delaktighet i såväl förebyggande arbete som
planering och genomförande (se punkt 3, 9[h], 37
och 50).

Den allmänna opinionens
följder för unga lagöverträdare
I den allmänna kommentaren »Rättigheter för
unga lagöverträdare« säger kommittén:
»Unga lagöverträdare är ofta utsatta för negativ
publicitet i medierna, något som bidrar till en diskriminerande och negativ stereotyp bild av dessa
barn och ofta av barn i allmänhet. Denna negativa
framställning eller kriminalisering av unga lagöverträdare baseras ofta på en felaktig framställning och/eller missförstånd kring orsakerna till
ungdomsbrottslighet. Följden blir som regel att ett
tuffare förhållningssätt efterfrågas (t.ex. nolltolerans, tre gånger och sedan är det slut, obligatoriska domar, rättegång i vuxendomstol och andra
främst bestraffande reaktioner).«
»För att skapa en positiv miljö, så att kunskapen om de bakomliggande orsakerna till ungdomsbrottslighet blir bättre, och ett förhållningssätt till detta sociala problem som grundas på rättigheter, bör staterna inrätta, främja och/eller
stödja kampanjer, bl.a. i utbildningssyfte, för att
öka medvetenheten om behovet av och skyldigheten att behandla barn som misstänks för brott i
enlighet med kommitténs anda och regler…«
(crc/c/gc/10, punkt 32.)

Artikel 40

Utbildning kring
bestämmelserna om unga lagöverträdare
Kommittén har ständigt rekommenderat att alla
som arbetar med unga lagöverträdare, både med
planering, inom rättskipning, på institutioner och i
åtgärdsprogram, bör få lämplig utbildning med
särskild inriktning på principerna och bestämmelserna i konventionen och i FN:s relevanta regler
och riktlinjer. Detta bekräftas också i den allmänna
kommentaren »Rättigheter för unga lagöverträdare« från 2007.

Förebyggande arbete
I barnkonventionen nämns inte brottsförebyggande åtgärder speciﬁkt, men FN:s barnrättskommitté
har betonat de sociala bakomliggande orsakerna
till brottslighet. Den har också ständigt påpekat att
Riyadhriktlinjerna för förhindrande av ungdomsbrottslighet bör betraktas som norm för genomförandet. I riktlinjerna krävs att »övergripande planer för förebyggande arbete« upprättas på alla
politiska nivåer och att de bör genomföras inom
ramarna för barnkonventionen och andra internationella instrument. Kommittén konstaterar följande:
»… en politik för unga lagöverträdare som inte
innehåller ett antal åtgärder för att förebygga ungdomsbrottslighet har allvarliga brister … Kommittén stödjer Riyadhriktlinjerna fullt ut och
medger att förebyggande riktlinjer bör betonas för
att underlätta att alla barn socialiseras och integreras, särskilt genom familjen, den lokala gemenskapen, kamratgrupper, skolan, yrkesutbildning och
arbetslivet, liksom genom frivilligorganisationer.
Det innebär bl.a. att förebyggande program bör
inriktas på stöd för särskilt utsatta familjer, att
skolan involveras i utbildning om grundläggande
värderingar (bl.a. information om vilka rättigheter
och vilket ansvar barn och föräldrar har enligt
lag), och att vidga särskild vård och uppmärksamhet till att omfatta ungdomar i riskzonen. I detta
avseende bör särskild uppmärksamhet också riktas
mot barn som avbryter sin skolgång eller på annat
sätt inte avslutar sin utbildning. Stöd från kamratgrupper och mycket föräldramedverkan rekommenderas. Konventionsstaterna bör också utveckla kommunbaserade tjänster och program som
motsvarar barns särskilda behov, problem, bekymmer och intressen, och som ger familjerna lämplig
rådgivning och vägledning. Detta gäller speciellt
barn som återfaller i brott.«

»I artikel 18 och 27 bekräftas hur viktigt föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran är, men
samtidigt krävs i barnkonventionen att staterna
skall ge föräldrarna (eller andra vårdnadshavare)
det stöd som behövs när de fullgör sitt föräldraansvar.«
»Stödåtgärderna bör inte enbart inriktas på att
förebygga negativa situationer, utan också och
hellre mer på att främja föräldrarnas sociala resurser … Konventionsstaterna bör enligt artikel 12
främja och stödja att barn, föräldrar, lokala ledare
och andra viktiga aktörer (t.ex. representanter för
frivilligorganisationer) deltar i utvecklingen och
genomförandet av förebyggande handlingsplaner.
Kvaliteten på detta arbete är en nyckelfaktor för
att programmen skall bli framgångsrika.«
(crc/c/gc/10, punkt 5 och följande.)

»… rätten för varje barn … att behandlas
på ett sätt som främjar barnets känsla
för värdighet och värde, som stärker
barnets respekt för andras mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter
och som tar hänsyn till barnets ålder och
önskvärdheten att främja att barnet
återanpassas och tar på sig en konstruktiv
roll i samhället«: artikel 40(1)
Punkt 1 i artikel 40 hävdar de positiva målen med
inriktning på rehabilitering för unga lagöverträdare
som kommittén understrukit i ett bredare resonemang om barnets bästa (se ovan). Punkten binder
samman bestämmelserna i punkt 3 och 4 i artikel 40
som betonar vikten av att åtminstone små barn inte
har något straffrättsligt ansvar, att undvika domstolsförhandlingar och att utveckla en rad olika
arrangemang, särskilt alternativ till institutionsvård. Den speglar också utbildningens syfte som
beskrivs i artikel 29, som innefattar att utveckla
respekten för mänskliga rättigheter och att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle.

»För detta ändamål och med
beaktande av tillämpliga bestämmelser
i internationella instrument skall
konventionsstaterna särskilt säkerställa
att, (a) inget barn skall misstänkas för
eller åtalas för eller befinnas skyldigt att
ha begått brott på grund av en handling
eller underlåtenhet som inte var förbjuden
enligt nationell eller internationell rätt
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vid den tidpunkt då den begicks«:
artikel 40(2)(a)
Formuleringen speglar principen att brott måste vara
deﬁnierade i strafﬂagstiftningen när de begås (se också Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
artikel 11[2]), och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 15).
»Störande beteende«. I den allmänna kommentaren
nr 10 konstaterar kommittén att strafﬂagstiftningen ofta innehåller bestämmelser som kriminaliserar
störande beteenden hos barn, såsom lösdriveri,
skolk, rymning och andra handlingar som ofta är
följden av psykiska eller psykosociala problem. Dessa handlingar betraktas inte som brottsliga handlingar om de utförs av vuxna. Kommittén rekommenderar att staterna inte längre kriminaliserar
dessa handlingar, så att barn och vuxna behandlas
lika inför lagen. Störande beteende bör hanteras
genom att skyddsåtgärder för barn genomförs, bl.a.
effektivt stöd för föräldrar och/eller andra vårdnadshavare, liksom åtgärder för att ta itu med de
bakomliggande orsakerna (crc/c/gc/10, punkt 4;
se även Riyadhriktlinjerna, artikel 56).
När kommittén har granskat landrapporter har
den ofta uttryckt oro över kriminalisering av störande beteenden hos barn. Den har allt oftare betonat att beteendeproblem inte bör kriminaliseras.
Trots att kommittén rekommenderar att staterna vidtar åtgärder för att skydda barn från att dras
med i gäng har den uttryckt särskild oro över
bestraffningar mot ungdomsgäng.

» (b) varje barn som misstänks eller
åtalas för att ha begått brott skall ha
åtminstone följande garantier: …«
Punkt 2(b) i artikel 40 innehåller en minimilista
med garantier som skall gälla för barn som misstänks eller åtalas för brott. Några återspeglar principer som enligt andra internationella instrument
redan fastställts för alla, även barn, medan andra
gäller speciﬁkt för barn. I den allmänna kommentaren nr 10 får staterna ytterligare vägledning om varje garanti. I Pekingreglerna, regel 7(1), 14 och följande ﬁnns också garantier för en rättvis rättegång.

»(i) att betraktas som oskyldigt innan
barnets skuld blivit lagligen fastställd«
Detta är en återspegling av bestämmelserna i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

422

artikel 11, och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 14(2).
FN:s barnrättskommitté har med oro noterat
sådan lagstiftning som gör det möjligt att tolka
tystnad som ett erkännande av brott (detta har
även anknytning till rätten att inte tvingas avge
vittnesmål eller erkänna sig skyldig, artikel 40[2]
[b] [iv]).

»(ii) att snarast och direkt underrättas
om anklagelserna mot sig och, om
lämpligt, genom sina föräldrar eller
vårdnadshavare och att få juridiskt
biträde eller annan lämplig hjälp
vid förberedelse och framläggande
av sitt försvar«
I artikel 9(2) i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter krävs att den som
arresterats skall få information om anledningen till
åtgärden redan vid arresteringen »och skall ofördröjligen underrättas om varje anklagelse mot
honom«. I artikel 14(3)(a) krävs att den som åtalas
för brott »ofördröjligen och i detalj på ett språk,
som han förstår, [skall] bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot
honom«. I konventionen ställs ytterligare ett krav,
nämligen att barnet skall informeras »om lämpligt,
genom sina föräldrar eller vårdnadshavare«. Det
får förmodas att detta krav skall avgöras mot bakgrund av barnets bästa.
I Pekingreglerna diskuteras rätten till juridiskt
stöd ytterligare: »Under hela förfarandet skall den
unge ha rätt att representeras av ett juridiskt
ombud eller att ansöka om kostnadsfritt juridiskt
stöd när det ﬁnns bestämmelser om sådant stöd i
landet« (regel 15[1]).
Dessutom föreskriver Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter att den
som åtalas för brott skall ha »tillräcklig tid och
möjlighet att förbereda sitt försvar och att kunna
rådgöra med rättegångsbiträde, som han själv
utsett« (artikel 14[3] [b]), och att »bli rannsakad i
sin närvaro och att försvara sig personligen eller
genom rättegångsbiträde, som han själv utsett; om
han ej har rättegångsbiträde, att bli underrättad om
sin rätt till sådant; samt att i varje mål där rättvisans
intresse så kräver kostnadsfritt få rättegångsbiträde
sig anvisat, om han saknar erforderliga medel att
betala för sådant« (artikel 14[3] [d]).
Kommittén har kritiserat brist på juridiskt stöd.

Artikel 40

»(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål
av en behörig, oberoende och opartisk
myndighet eller rättskipande organ i en
opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt
biträde och, såvida det inte anses strida
mot barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets
föräldrar eller vårdnadshavare«
I den allmänna kommentarer nr 10 drar kommittén
följande slutsatser:
»Det råder internationellt samförstånd om att
tiden från det att brottet begåtts till den slutgiltiga
reaktionen mot gärningen när det gäller unga lagöverträdare skall vara så kort som möjligt. Ju längre tidsperioden är, desto troligare är det att reaktionen förlorar sin positiva, pedagogiska inverkan
och att barnet stigmatiseras. I detta avseende hänvisar kommittén också till barnkonventionens
artikel 37(d) som ger ett frihetsberövat barn rätt
till ett snabbt beslut när det har begärt att få sitt
frihetsberövande prövat. Ordet ’snabbt’ är, med
all rätt eftersom ett frihetsberövande är en allvarlig åtgärd, till och med starkare än ’utan dröjsmål’
(artikel 40[2] [b] [iii] i barnkonventionen) som i
sin tur är starkare än ’utan oskäligt dröjsmål’ i
artikel 14(3)(c) i Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter.«
»Kommittén rekommenderar konventionsstaterna att ange och genomföra tidsgränser för
perioden från det att brottet begås och till det att
polisutredningen är avslutad, åklagarens (eller
annat behörigt organs) beslut om att väcka åtal
mot barnet har fattats, och domstolens eller annat
behörigt rättsligt organs slutgiltiga dom och
åtgärder är fastställda. Tidsgränserna bör vara
betydligt kortare än dem som gäller för vuxna.
Men samtidigt bör beslut utan dröjsmål fattas
efter en process där barnets mänskliga rättigheter
och juridiska säkerhetsåtgärder respekteras till fullo …« (crc/c/gc/10, punkt 23.)

Utöver barnets fastställda rätt till juridiskt och annat
lämpligt stöd ﬁnns i artikel 40 principen om att
barnets föräldrar eller vårdnadshavare bör vara närvarande »såvida det inte anses strida mot barnets
bästa«. Formuleringen medför att man kan kräva att
föräldrar eller vårdnadshavare är närvarande, och att
de i vissa fall kan utestängas från förhandlingarna
(vilket också bekräftas i Pekingreglerna, regel 15[2]).

»(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål
eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller
låta förhöra vittnen som åberopas mot
barnet samt att på lika villkor för egen
räkning få vittnen inkallade och förhörda«
I många kulturer ﬁnns en social förväntan om att
barn skall svara när vuxna ställer frågor. Det är därför viktigt att betona att barn under alla stadier i
straffrättsliga förfaranden har rätt att inte yttra sig.
I den allmänna kommentaren nr 10 konstateras att
det är självklart att tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling för att få
ett erkännande är en allvarlig kränkning av barnets
rättigheter och att ett sådant erkännande aldrig kan
tillåtas som bevis.
»… Men det ﬁnns många andra mindre våldsamma sätt att tvinga eller leda ett barn till att erkänna ett brott eller avge ett vittnesmål som orsakar
att barnet fälls. Termen ’tvingas’ bör tolkas brett
och inte begränsas till fysisk kraft eller andra tydliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Barnets ålder och utveckling, förhörets längd,
barnets brist på förståelse, risken för okända konsekvenser eller ett fängslande kan leda barnet till
ett erkännande som inte är sant. Det kan vara än
mer sannolikt om belöningar utlovas, t.ex.: ’Du
får gå hem så fort du har berättat hur det verkligen
gick till’, eller löften om lindrigare påföljder eller
frigivning.«
»Barnet som förhörs måste ha tillgång till juridiskt eller annat lämpligt biträde, och måste kunna kräva att en av eller båda föräldrarna är närvarande under förhöret. Förhörsmetoderna skall
granskas av ett oberoende organ för att säkerställa
att vittnesmålet mot bakgrund av alla omständigheter är frivilligt och inte påtvingat, och att det är
tillförlitligt. När domstolen eller något annat
rättsligt organ bedömer frivilligheten och tillförlitligheten i ett barns erkännande måste den ta
hänsyn till barnets ålder, hur länge det har varit
frihetsberövat och i förhör, om det har fått juridisk eller annan rådgivning och om en av eller
båda föräldrarna eller oberoende ombud för barnet varit närvarande. Polis och andra utredande
myndigheter bör ha god utbildning så att de
undviker förhörstekniker och annan praxis som
kan resultera i påtvingade eller otillförlitliga
erkännanden eller vittnesmål.«
(crc/c/gc/10, punkt 23.)
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»(v) att, om barnet anses ha begått brott,
få detta beslut och beslut om åtgärder
till följd därav omprövade av en högre
behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag«
I den allmänna kommentaren nr 10 betonar kommittén att denna rätt till överklagande bör gälla
varje dömt barn. Den rekommenderar de stater
som eventuellt har gjort reservationer mot artikel
40(2)(b)(v) att dra tillbaka dem (crc/c/gc/10,
punkt 23).

»(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk,
om barnet inte kan förstå eller tala det
språk som används«
Denna rättighet är viktig, inte endast för barn som
talar ett annat språk, utan också för barn med funktionshinder. (Se Allmän kommentar nr 9, »Rättigheter för barn med funktionshinder«, 2006, crc/c/
gc/9, punkt 73–74.)

»(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.«
I den allmänna kommentaren poängteras att
»under alla stadier i förfarandet« innebär från den
första kontakten med en rättsmyndighet ända fram
till och med det slutgiltiga beslutet av en behörig
myndighet eller frigivning efter övervakning, behandling eller frihetsberövande:
»Ingen information som kan leda till att en ung
lagöverträdare identiﬁeras får publiceras eftersom
det då ﬁnns risk för stigmatisering eller försämrade
möjligheter till att få utbildning, arbete, bostad
och trygghet … Dessutom innebär rätten till privatliv också att unga lagöverträdares journaler skall
sekretessbeläggas och inte lämnas ut till tredje
part, förutom till dem som är direkt inblandade i
utredningen, domstolsförhandlingarna och arrangemangen i ärendet. För att undvika stigmatisering och/eller fördomar skall unga lagöverträdares
journaler inte användas i senare ärenden som rör
samma person i vuxen ålder, eller för att förstärka
framtida domar …« (crc/c/gc/10, punkt 23.)

Kommittén har uttryckt oro vid kränkningar av
rätten till privatliv för unga lagöverträdare och
rekommenderat fullständigt skydd. I Pekingreglerna diskuteras bestämmelsen i artikel 40 ytterligare
i regel 8(1) och (2).

424

»Konventionsstaterna skall söka
främja införandet av lagar och
förfaranden samt upprättandet
av myndigheter och institutioner
som är speciellt anpassade för barn
som misstänks eller åtalas för eller
befinnes skyldiga att ha begått
brott …«: artikel 40(3)
Som noterats ovan framgår det av den allmänna
kommentaren nr 10 att konventionsstaterna skall
utveckla övergripande riktlinjer för unga lagöverträdare. Det kräver i sin tur att det inrättas särskilda enheter inom polisen, domarkåren, domstolsväsendet och åklagarmyndigheten. Dessutom skall
barn ha tillgång till särskilda försvarsadvokater
eller andra ombud (crc/c/gc/10, punkt 30–31).
Kommittén uttrycker ofta oro över bestämmelser
som leder till att ärenden med unga lagöverträdare
behandlas i vuxendomstolar.
I Pekingreglerna betonas också att ansträngningar skall göras så att det inom varje lands jurisdiktion ﬁnns lagar och förordningar som särskilt
gäller unga lagöverträdare och institutioner och
organ som arbetar med detta område (regel 2[3]).

»(a) fastställa en
lägsta straffbarhetsålder«
Kommittén visar i den allmänna kommentaren nr
10 att den tolkar bestämmelserna i artikel 40 som
ett krav på att staterna skall fastställa en lägsta
straffbarhetsålder. Barn som begår ett brott innan
de har uppnått denna ålder kan inte formellt åtalas
eller ställas till ansvar för detta brott. Kommittén
har poängterat att minimiåldern 12 år inte är
acceptabel internationellt. Den rekommenderar
staterna att betrakta 12 år som den absoluta minimiåldern och att fortsätta höja åldern. Ingen stat
bör sänka sin åldersgräns till 12 år. Kommittén
rekommenderar också att det inte görs några
undantag när väl minimiåldern är fastställd, och
den har uttryckt oro i de fall där en stat tillämpar en
lägre åldersgräns för barn som begår allvarliga
brott. Om det inte ﬁnns några bevis för ett barns
ålder och det inte kan fastställas att barnet har nått
den aktuella åldersgränsen skall barnet inte ställas
till ansvar (crc/c/gc/10, punkt 16).
I Pekingreglerna säger regel 4 följande: »I de
rättssystem som erkänner begreppet straffbarhetsålder för ungdomar skall åldersgränsen inte sättas
alltför lågt med tanke på känslomässig, psykisk och
intellektuell mognad.«

Artikel 40

Kommentaren till regel 4 lyder: »Av historiska
och kulturella skäl är det stora skillnader mellan
olika länder när det gäller minimiåldern för straffbarhet. Det moderna förhållningssättet skulle vara
att bedöma om ett barn kan leva upp till de moraliska och psykologiska aspekterna på straffrättsligt
ansvar, dvs. om ett barn i kraft av sitt omdöme och
sin kunskap kan ställas till ansvar för det som i
grund och botten är asocialt beteende. Om straffbarhetsåldern sätts alltför lågt eller om det inte
ﬁnns någon åldersgräns skulle begreppet ansvar
vara meningslöst. I allmänhet ﬁnns det en nära
anknytning mellan ansvaret för störande eller
brottsligt beteende och andra sociala rättigheter
och ansvar (civilstånd, myndighetsbegreppet etc.).
Det bör därför göras ansträngningar för att komma
överens om en rimlig åldersgräns som kan tillämpas internationellt.«
I den allmänna kommentaren nr 7, »Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga utveckling«, betonar kommittén i ett avsnitt med rubriken »Små barns utsatthet för risker« att:
»… Små barn som beter sig illa eller bryter mot
lagen kräver hjälp och förståelse i syfte att öka
deras förmåga att kontrollera sitt beteende, att
känna social medkänsla och att lösa konﬂikter.
Konventionsstaterna bör säkerställa att föräldrar/vårdnadshavare får tillräckligt stöd och utbildning för att kunna fullgöra sitt ansvar (artikel 18)
och att små barn under sin tidiga utveckling har
tillgång till utbildning och omvårdnad av god kvalitet och (när så är lämpligt) specialiserad vägledning/behandling.« (crc/c/gc/7, punkt 36 [i].)

Kommittén har uttryckt särskild oro när det verkar
som om det inte ﬁnns någon fastställd åldersgräns i
lag eller när minimiåldern är alltför låg. Den har
också uttryckt oro när det ﬁnns en angiven minimiålder men barn under den åldern ändå ställs till
ansvar. Det får inte ﬁnnas någon åtskillnad när det
gäller ålder, t.ex. mellan ﬂickor och pojkar, eller
mellan olika regioner inom ett land. Kommittén
har välkomnat förslag om att fastställa åldersgränsen till 18 år.

»(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt
och önskvärt, för behandling av barn
under denna ålder utan att använda
domstolsförfarande, under förutsättning

att mänskliga rättigheter och rättsligt
skydd till fullo respekteras«
I kommitténs allmänna kommentar nr 10 poängteras särskilt hur viktigt det är att använda alternativa påföljder och att staterna har många olika arrangemang att tillgripa, såsom vård, vägledning och
övervakning, rådgivning, skyddstillsyn, familjehemsplacering, utbildningsprogram och andra
alternativ till institutionsvård. Men samtidigt
betonas respekten för mänskliga rättigheter och för
rättsskyddet i samband med sådana alternativ.
Alternativa påföljder bör föreslås endast när det
ﬁnns övertygande bevis för att barnet är skyldigt
till brottet och frivilligt erkänner sitt ansvar utan
hot eller påtryckningar. Erkännandet får inte användas mot barnet i eventuella efterföljande rättsförhandlingar. Barnet skall frivilligt ge sitt skriftliga samtycke till den alternativa påföljden. När
påföljden har avslutats eller genomförts skall det
innebära att ärendet är deﬁnitivt avslutat (crc/c/
gc/10, punkt 13). I Pekingreglerna diskuteras uppmaningen att använda alternativa påföljder i regel
11, där det betonas att de kan användas när som
helst under beslutsprocessen och att de inte nödvändigtvis begränsas till lindrigare brott.

»Olika åtgärder som t.ex. vård, ledning
och föreskrifter om till sin rådgivning,
övervakning, vård i fosterhem, program
för allmän utbildning och yrkesutbildning
och andra alternativ till anstaltsvård skall
finnas tillgängliga för att säkerställa att
barn behandlas på ett sätt som är lämpligt
för deras välfärd och är rimligt både med
hänsyn till deras personliga förhållanden
och till brottet.«: artikel 40(4)
Utöver denna bestämmelse betonas i artikel 37 att
frihetsberövande för unga lagöverträdare får
användas endast som en sista utväg och för kortast
lämpliga tid samt att dödsstraff och livstids fängelse utan möjlighet till frigivning är förbjudet, liksom
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning (se artikel 37). Punkt 4 i artikel 40
innehåller krav om att det måste ﬁnnas alternativ
till institutionsvård, för att säkerställa att domen
stämmer överens med målen för unga lagöverträdare och konventionens grundläggande principer.
I Pekingreglerna ﬁnns mer detaljerade »vägledande principer för rättsprocess och arrangemang« (regel 17).
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Artikel 40 i Sverige
Artikel 40 innehåller bestämmelser om behandling
av barn under det att brott utreds och om barnets
behandling när det avtjänar straff, och hänger nära
samman med artikel 37, som behandlar barns
grundläggande rättigheter vad gäller skydd mot
omänsklig behandling, godtyckliga frihetsberövanden med mera.
Artikel 40(1) slår fast att ett barn som misstänks
för eller är skyldig till att ha begått brott skall
behandlas med värdighet och på ett sätt som stärker
barnets respekt för andras rättigheter. Hänsyn skall
tas till barnets ålder och önskvärdheten av att barnet återanpassas i samhället. För att åstadkomma
detta skall staterna (enligt 40 [2]) se till att det ﬁnns
ett förbud mot att döma någon för något som inte
var straffbart vid tidpunkten då det inträffade
(retroaktiv lagstiftning) och att ett antal grundläggande garantier ﬁnns, bl.a.:
 att barnet skall betraktas som oskyldigt till dess
att dess skuld fastställts på ett lagligt sätt
 att barnets vårdnadshavare skall vara närvarande i processen, att barnet snarast skall underrättas om de anklagelser som riktas mot honom
eller henne
 att juridiskt biträde skall tillhandahållas
 att (om barnet misstänks eller åtalas för att ha
begått brott) saken skall avgöras utan dröjsmål
av opartisk myndighet eller domstol.
I artikel 40(3) och 40(4) anges att staterna skall
sträva efter att genomföra åtgärder som utgör alternativ till anstaltsvård för unga lagöverträdare. Tillsammans med artikel 37 (b), om förbud mot olagligt eller godtyckligt frihetsberövande, innebär
artikel 40(3) och 40(4) ett påföljdssystem inriktat
på rehabilitering av den unge med anpassning till
samhället som mål, i stället för frihetsberövande
påföljder, särskilt fängelse. Se vidare artikel 37.
I svensk rätt motsvaras reglerna i artikel 40
framför allt av regler i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL
(se också artikel 37), rättegångsbalken och den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna –
Europakonventionen – som i sin helhet är en del av
svensk rätt sedan 1995.
I de tredje sammanfattande slutsatserna rekommenderade FN:s barnrättskommitté regeringen att
granska lagstiftning, policy och budget för att
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säkerställa ett fullständigt genomförande av standardreglerna för barns rättsskydd. Kommittén
rekommenderade särskilt att straffåtgärder endast
skall kunna utdömas av juridisk myndighet efter en
rättslig prövning med tillgång till rättshjälp, och att
de förebyggande åtgärderna för att komma till rätta med de sociala missförhållandena som leder till
brottslighet och kriminalitet stärks.

Specialisering på barnärenden inom rättsväsendet
Barnrättskommittén uttryckte i de tredje sammanfattande slutsatserna dessutom oro över den rådande
bristen på åklagare och domare specialiserade på att
hantera barnärenden och rekommenderade att alla
åklagare och domare som hanterar barnärenden
skall ha relevanta kunskaper.
I LUL anges att förundersökning mot den som
inte har fyllt 18 år som huvudregel skall ledas av en
åklagare eller polisman som, med avseende på
intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften. Detsamma gäller en utredning av brott som begåtts av ett
barn under 15 år. När det gäller domare sägs att
ungdomsmål skall handläggas av lagfarna domare
som särskilt utsetts av domstolen att handlägga
sådana mål.
Barnombudsmannen har uppmärksammat
barn och unga som varit inblandade i rättsprocesser, antingen som brottsoffer, vittnen eller gärningsmän. En del av barnen och ungdomarna har i
sina kontakter med Barnombudsmannen givit
uttryck för att domstolsprocessen är svår eller rent
av omöjlig att förstå. Barnombudsmannen har
därför tagit fram en skrift (Förklara vad som händer
– En pedagogisk brottmålsrättegång för unga,
BI2006:03) som vänder sig till domare, nämndemän, åklagare och advokater som möter unga i en
brottmålsrättegång. I skriften betonas att det är
viktigt med en specialisering av domare och åklagare i brottmål som rör barn och unga och att studier visar att lagstiftarens intentioner med de aktuella bestämmelserna i LUL är dåligt genomförda i
praktiken. Barnombudsmannen konstaterar att
det är angeläget att arbeta för utbildning och specialisering av de yrkesgrupper som möter barn och
unga i rättsprocessen.

Särskild lagstiftning för unga lagöverträdare
Den ovan nämnda lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, är

Artikel 40

central i brottmålsprocessen kring unga lagöverträdare. Lagen innehåller särskilda bestämmelser om
handläggning hos polis, åklagare och domstol av
mål och ärenden om brott där den misstänkte inte
har fyllt 21 år. I övrigt gäller rättegångsbalkens
regler och andra bestämmelser. LUL kompletteras
av lagen (2002:445) om medling med anledning av
brott. Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta.
Målet med medlingen skall vara att minska de
negativa följderna av brottet. Medlingen skall syfta
till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets

konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet
att bearbeta sina upplevelser.
Den 1 januari 2007 trädde ett antal ändringar i
reglerna om ingripanden mot och behandling av
unga lagöverträdare i kraft. Vissa av dessa ändringar har behandlats under artikel 37. En ytterligare
ändring är att medling skall införas i hela landet från
2008 och få en stärkt roll i rättsprocessen genom en
ändring i bestämmelsen om åtalsunderlåtelse i
LUL. Kommunerna får ansvaret för att sörja för att
medling med anledning av brott kan erbjudas när
gärningsmannen är under 21 år (se vidare prop.
2005/06:165, Ingripanden mot unga lagöverträdare).

427

Barnkonventionen

Checklista för artikel 40
n Görs regelbundet en översyn av rättssystemet för unga lagöverträdare utifrån internationella instrument?
n Garanteras unga lagöverträdare trygghet och säkerhet i och utanför rättssalen?
n Får unga lagöverträdare tydlig information om vad som kommer att hända under
rättsprocessen?
n Respekteras unga lagöverträdares rätt till privatliv?
Kom ihåg: Konventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Artikel 40 bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i alla
domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i sammanhanget
artikel 16
artikel 19
artikel 20
artikel 25
artikel 37
artikel 38
artikel 39
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skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
skydd mot alla former av våld
alternativ omvårdnad
regelbunden översyn av behandling vid placering utanför familjen under samhällets ansvar
frihetsberövande
väpnad konﬂikt
rehabilitering

Artikel 41

Respekt för andra bestämmelser
om mänskliga rättigheter
TEXTEN I ARTIKEL 41

Ingenting i denna konvention skall inverka på bestämmelser som går
längre vad gäller att förverkliga barnets rättigheter och som kan ﬁnnas i
(a) en konventionsstats lagstiftning; eller
(b) för den staten gällande internationell rätt.

Sammanfattning
I artikel 41 säkerställs att konventionens normer
inte undergräver några bestämmelser som »går
längre vad gäller att förverkliga barnets rättigheter« och som enligt nationell eller internationell
rätt gäller i en viss stat.

Att skydda gällande normer
En väsentlig resolution från FN:s generalförsamling 1986 (resolution 41/120) innehåller riktlinjer
som gäller utveckling av nya internationella instrument. Där uppmanas medlemsstaterna att beakta
de etablerade ramverken inom internationell rätt
när de utvecklar nya internationella normer för
mänskliga rättigheter, så att de inte riskerar att på
något sätt undergräva redan gällande normer.
I Wiendeklarationen och handlingsplanen som
antogs vid världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993 ﬁnns påminnelser om denna resolution,
och konferensen »erkänner behovet av att bibehålla den höga kvaliteten på de internationella normer
som redan ﬁnns och undvika en mångfald av
instrument för mänskliga rättigheter … och upp-

manar FN-organen för mänskliga rättigheter att ha
dessa riktlinjer i minnet när de överväger att
utveckla nya internationella normer och att samråda med internationella organ för mänskliga rättigheter om nödvändigheten i att formulera nya normer och att begära att sekretariatet genomför teknisk granskning av föreslagna nya instrument.«
(a/conf.157/23, s. 14.)
Ett exempel på att kommittén uppmuntrar starkare rättigheter än de som ﬁnns i konventionen är
att den rekommenderar staterna att inte rekrytera
barn under 18 år till sina väpnade styrkor. Det gör
den trots att varken barnkonventionen eller det
fakultativa protokollet angående barns inblandning i väpnad konﬂikt går så långt att de säger att
rekrytering, värnplikt eller direkt deltagande i
ﬁentligheter av dem som är under 18 år inte bör ske.
De två fakultativa protokollen till konventionen
om barnets rättigheter innehåller båda artiklar som
liknar artikel 41: artikel 5 i det fakultativa protokollet angående barns inblandning i väpnad konﬂikt
och artikel 11 i det fakultativa protokollet angående handel med barn, barnprostitution och barnpornograﬁ.
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Artikel 42

Att göra konventionen allmänt känd
TEXTEN I ARTIKEL 42

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder
göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland
såväl vuxna som barn.

Sammanfattning
Rättigheter är inte till stor nytta för människor om
de inte är medvetna om dem. I artikel 42 bekräftas
konventionsstaternas skyldighet att göra barnkonventionen känd bland vuxna och barn »genom
lämpliga och aktiva åtgärder«. FN:s barnrättskommitté har understrukit vikten av att sprida konventionens principer och bestämmelser till alla befolkningssektorer. Dessutom har den föreslagit att konventionen bör ﬁnnas med i skolans läroplaner och i
utbildningen för alla dem som arbetar med och för
barn.
De två fakultativa protokollen till konventionen: om handel med barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ samt om barns inblandning i väpnad konﬂikt, innehåller båda bestämmelser som
liknar artikel 42.

En »övergripande strategi« för spridning
I riktlinjerna för inledande och återkommande rapporter har kommittén fört in innebörden av artikel
42 under »Allmänna åtgärder för genomförande«
och kopplat den till artikel 4. Dessutom betonar
kommittén under artikel 44(6) vikten av att på
nationell nivå publicera konventionsstaternas inledande och återkommande rapporter, rapporter
från diskussioner med kommittén och kommitténs
sammanfattande slutsatser.
I sina kommentarer om konventionsstaternas
rapporter har kommittén betonat att spridning av
information om konventionen kan uppfylla ﬂera
olika syften:
 säkerställa att barn är synliga
 öka respekten för barn

 på nytt bekräfta värdet av barns grundläggande
rättigheter
 stärka demokratiska institutioner
 uppnå nationell samling
 uppmuntra skydd av rättigheterna för barn som
tillhör minoritetsgrupper
 förändra negativa attityder mot barn
 bekämpa och utrota de fördomar som ﬁnns
mot utsatta grupper av barn och skadliga kulturella sedvänjor.
Kommittén samlade sina råd till staterna 2003 i den
allmänna kommentaren nr 5, »Allmänna åtgärder
för genomförande av barnkonventionen«:
»Enskilda individer behöver veta vilka rättigheter
de har. Traditionellt sett har barn i de ﬂesta, om
inte alla, samhällen inte betraktats som innehavare av rättigheter. Så artikel 42 är särskilt viktig.
Om de vuxna som ﬁnns omkring barnen, deras
föräldrar och andra familjemedlemmar, lärare och
andra som tar hand om dem, inte förstår innebörden av konventionen, framför allt att den bekräftar barns jämlika ställning som innehavare av rättigheter, är det högst sannolikt att rättigheterna
som beskrivs i konventionen inte kommer att förverkligas för många barn.«
»Kommittén föreslår att staterna utvecklar en
övergripande strategi för att sprida kunskap om
konventionen i hela samhället. Den bör innefatta
information om de organ, statliga och oberoende,
som arbetar med genomförande och övervakning,
och hur man kontaktar dem. På den mest grundläggande nivån behöver konventionstexten göras
allmänt tillgänglig på alla språk (och kommittén
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lovordar den insamling av ofﬁciella och inofﬁciella
översättningar av konventionen som OHCHR har
gjort). Det behövs en strategi för spridning av
konventionen bland analfabeter. UNICEF och frivilligorganisationer i många stater har tagit fram
barnanpassade versioner av konventionen för barn
i olika åldrar, en process som kommittén välkomnar och uppmuntrar. De bör också visa barn vart
de kan vända sig för hjälp och råd.«
»Barn behöver skaffa sig kunskap om sina rättigheter, och kommittén lägger särskild vikt vid
att införa undervisning om konventionen och
mänskliga rättigheter i allmänhet i skolans läroplaner på alla stadier. Kommitténs allmänna kommentar nr 1 (2001) med titeln ’Utbildningens syfte’ (artikel 29, punkt 1) bör läsas i anslutning till
detta. I artikel 29, punkt 1 krävs att barnets utbildning skall inriktas på att ’utveckla respekt för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna …’ Den allmänna kommentaren understryker följande: 'Undervisning i mänskliga rättigheter bör ge information om innehållet i överenskommelserna om mänskliga rättigheter. Men barn
bör också skaffa sig kunskap om mänskliga rättigheter genom att se normerna för mänskliga rättigheter genomförda i praktiken, i hemmet, i skolan
och i samhället. Undervisningen bör vara en
omfattande, livslång process och börja med reﬂektion kring mänskliga rättigheter i barnens vardag
och deras upplevelser.«
»På motsvarande sätt bör undervisning om
konventionen integreras i grundutbildningen och
fortbildningen för alla dem som arbetar med och
för barn … Kommittén påminner konventionsstaterna om de rekommendationer den gav efter
mötet om allmänna åtgärder för genomförande
som hölls för att ﬁra tioårsjubileet av att konventionen godkändes [Rapport från den tjugoandra sessionen, september/oktober 1999, crc/c/90, punkt
291] där den påminde om att ’spridning av och
ökad medvetenhet om barnets rättigheter är mest
effektivt när det uppfattas som en process med
social förändring, interagerande och dialog snarare än föreläsning. Att öka medvetenheten bör
involvera alla samhällssektorer, även barn och
ungdomar. Barn och ungdomar har rätt att vara
delaktiga i att öka medvetenheten om sina rättigheter i så stor utsträckning som det är möjligt i
förhållande till den fortlöpande utvecklingen av
deras förmåga.«
»Kommittén rekommenderar att alla ansträngningar att ge utbildning om barnets rättigheter är
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praktiska, systematiska och integrerade i reguljär
yrkesutbildning för att ge maximal inverkan och
hållbarhet. Utbildning i mänskliga rättigheter bör
bygga på delaktighet och utrusta yrkesmänniskor
med kunskaper och förhållningssätt som gör det
möjligt för dem att interagera med barn och ungdomar på ett sätt som respekterar deras rättigheter, värdighet och självrespekt.«
»Massmedierna kan spela en väsentlig roll i
spridningen av konventionen och kunskap och
förståelse för den, och kommittén uppmuntrar att
de frivilligt engagerar sig i processen, vilket regeringar och frivilligorganisationer kan bidra till.«
(crc/gc/2003/5, punkt 66–70.)

I den allmänna kommentaren »Rättigheter för
barn med funktionshinder« noterar kommittén att
kunskap om barnkonventionen och de speciﬁka
bestämmelserna som gäller barn med funktionshinder är ett nödvändigt och kraftfullt verktyg för
att säkerställa förverkligandet av deras rättigheter.
(crc/c/gc/9, punkt 15–16.)
I den allmänna kommentaren »Att genomföra
barns rättigheter under deras tidiga utveckling«
föreslår kommittén att staterna inkluderar undervisning om mänskliga rättigheter i utbildningen
under barns tidiga utveckling (mot bakgrund av
artikel 29 och kommitténs allmänna kommentar nr
1, »Utbildningens syfte«):
»Sådan utbildning bör bygga på att barnen är delaktiga och kan påverka sin situation, och den bör
ge dem praktiska möjligheter att utöva sina rättigheter och sitt ansvar på ett sätt som är anpassat till
deras intressen och den fortlöpande utvecklingen
av deras förmåga. Små barns utbildning i mänskliga rättigheter bör förankras i vardagliga problem i
hemmet, inom barntillsynen, förskolan och andra
samhällsmiljöer som små barn kan identiﬁera sig
med.«

Kommittén föreslår också lämplig utbildning och
kampanjer för att öka medvetenheten. (crc/c/
gc/7, punkt 33 och 41.)
Kommittén föreslår i sin allmänna kommentar
nr 2 om »Den roll de oberoende nationella institutionerna för mänskliga rättigheter spelar i arbetet
med att främja och skydda barnets rättigheter« att
dessa institutioner skall ha både en utbildande och
övervakande roll. (crc/gc/2002/2, punkt 19
[m–o].)

Artikel 42

Utbildning om konventionen
Kommittén har föreslagit särskilda kurser (både
grundutbildning och fortbildning) för dem som
arbetar med barn och nämner i en rad olika rekommendationer följande målgrupper för sådan utbildning: domare, advokater, tjänstemän som upprätthåller lag och ordning, personal på särskilda ungdomshem, tjänstemän som arbetar med invandring, FN:s fredsbevarande styrkor och militär personal, lärare, socialtjänstemän, de som ger psykologiskt stöd till familjer och barn, yrkesgrupper som
arbetar med och för barn, de som arbetar på institutioner för barn, läkare, sjukvårds- och familjeplaneringspersonal, regeringstjänstemän och beslutsfattare, personal som arbetar med datainsamling
enligt konventionen osv. I Riktlinjer för periodiska
rapporter (reviderade 2005) ombeds konventionsstaterna att i sina rapporter ta med statistik om utbildning i konventionens bestämmelser för yrkesmänniskor som arbetar med och för barn (crc/c/
58/Rev.1, Bilaga, punkt 3).
FN:s barnrättskommitté har rekommenderat
specialutbildning, t.ex. i sin allmänna kommentar

»Behandling av ensamkommande och separerade
barn utanför deras ursprungsland« (crc/gc/
2005/6, punkt 95–97).

Granskning av staternas rapporter
Kommittén har i olika sammanfattande slutsatser
betonat behovet av en »övergripande strategi« för
spridning, ett »fortgående och systematiskt tillvägagångssätt«, »ständiga informationskampanjer«
och »systematiska och kontinuerliga framsteg«.
Den framhåller ständigt informationsspridning
och utbildning om barns rättigheter som väsentliga
strategier för genomförande och kräver både övergripande och nyskapande tillvägagångssätt. Den
betonar också behovet av att säkerställa spridning
av konventionen på alla relevanta språk.
När kommittén granskar rapporter gratulerar
den ofta stater som tagit olika initiativ för att sprida kunskap om rättigheterna, men konstaterar att
de fortfarande inte räcker till och föreslår ytterligare åtgärder.
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FN:s barnrättskommitté
TEXTEN I ARTIKEL 43

1. För att granska de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga
om förverkligandet av skyldigheter enligt denna konvention skall en
kommitté för barnets rättigheter upprättas, vilken skall utföra de uppgifter som föreskrivs i det följande.
2. Kommittén skall vara sammansatt av tio* experter med högt moraliskt anseende och erkänd sakkunskap på det område som denna konvention omfattar.
3. Kommitténs medlemmar skall väljas av konventionsstaterna bland
deras medborgare och skall tjänstgöra i sin personliga egenskap, varvid
avseende skall fästas vid en rättvis geograﬁsk fördelning och de viktigaste rättssystemen.
4. Det första valet till kommittén skall hållas senast sex månader efter
dagen för denna konventions ikraftträdande och därefter vartannat år.
Senast fyra månader före dagen för varje val skall Förenta nationernas
generalsekreterare skriftligen uppmana konventionsstaterna att inom
två månader inkomma med sina förslag. Generalsekreteraren skall
sedan upprätta och till konventionsstaterna överlämna en förteckning i
alfabetisk ordning över samtliga föreslagna personer och ange vilka
konventionsstater som föreslagit dem.
5. Val skall hållas vid möten med konventionsstaterna, som sammankallats av Förenta nationernas generalsekreterare, i Förenta nationernas
högkvarter. Vid dessa möten, som är beslutsmässiga när två tredjedelar
av konventionsstaterna är närvarande, skall de kandidater inväljas i
kommittén som uppnår det högsta antalet röster och absolut majoritet
av de närvarande och röstande konventionsstaternas röster.
6. Kommitténs medlemmar skall väljas för en tid av fyra år. De kan
återväljas, om de föreslagits till återval. För fem av de medlemmar som
utsetts vid det första valet skall mandattiden utlöpa efter två år. Omedelbart efter det första valet skall namnen på dessa fem medlemmar
utses genom lottdragning av ordföranden vid mötet.
* Generalförsamlingen godkände i sin resolution 50/155 den 21 december 1995 tillägget till artikel
43, punkt 2, där ordet »tio« ersattes med ordet »arton«. Tillägget trädde i kraft den 18 november
2002 då det hade godkänts av en majoritet på två tredjedelar av konventionsstaterna (128 av 191).
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7. Om en kommittémedlem avlider eller avsäger sig sitt uppdrag eller
förklarar att han eller hon av någon anledning inte längre kan fullgöra
sitt uppdrag inom kommittén, skall den konventionsstat som föreslog
medlemmen, med förbehåll för kommitténs godkännande, utse en
annan expert bland sina medborgare, som skall inneha uppdraget
under återstoden av mandattiden.
8. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.
9. Kommittén skall välja sitt presidium för en tvåårsperiod.
10. Kommitténs möten skall vanligtvis hållas i Förenta nationernas
högkvarter eller på annan lämplig plats, som kommittén bestämmer.
Kommittén skall i regel sammanträda varje år. Kommittémötenas
längd skall bestämmas och om det är nödvändigt, omprövas vid möte
med konventionsstaterna, med förbehåll för generalförsamlingens godkännande.
11. Förenta nationernas generalsekreterare skall tillhandahålla erforderlig personal och övriga resurser för att möjliggöra för kommittén att
effektivt utföra sitt uppdrag enligt denna konvention.
12. Medlemmarna av den enligt denna konvention upprättade kommittén
skall med godkännande av generalförsamlingen erhålla ersättning från
Förenta nationerna på sådana villkor som generalförsamlingen beslutar.

Sammanfattning

Val till och medlemskap i kommittén

I artikel 43 beskrivs den övervakningsroll som FN:s
barnrättskommitté har, hur val av ledamöterna går
till och den mötesordning som tillämpas.

Kommittén består av 18 »experter med högt moraliskt anseende och erkänd sakkunskap på det område som denna konvention omfattar«. I ett tillägg
till artikel 43 höjdes antalet medlemmar från 10 till
18. Tillägget trädde i kraft i november 2002 då det
hade godkänts av en majoritet på två tredjedelar av
konventionsstaterna (128 av 191). Generalförsamlingen hade antagit tillägget i resolutionen 50/155
den 21 december 1995. Förslaget till tillägget kom
upp eftersom kommittén till följd av att konventionen ratiﬁcerats så snabbt och av nästan alla världens länder hade en mycket tung arbetsbörda.
Ökningen av antalet medlemmar gjorde att kommittén under en period kunde arbeta i två grupper
samtidigt, granska ﬂer rapporter vid varje tillfälle
och på så sätt arbeta igenom de rapporter som låg
på hög för granskning (se artikel 44 för ytterligare
information).
Medlemmarna väljs för en period på fyra år och
är valbara för omval om de nomineras på nytt vid
mandattidens slut. Varje konventionsstat har rätt

Kommitténs roll
Kommitténs funktion är att tillhandahålla en internationell mekanism för att övervaka genomförandet av barnkonventionen, eller med konventionens
ord: »För att granska de framsteg som gjorts av
konventionsstaterna i fråga om förverkligandet av
skyldigheter enligt denna konvention« (artikel
43[1]). Dess huvudsakliga uppgifter är dels att
undersöka de inledande och återkommande rapporter som konventionsstaterna enligt artikel 44
skall lämna in till kommittén, dels att tillsammans
med andra organ för mänskliga rättigheter, FNorgan och övriga organ aktivt verka för konventionen och för att barnets rättigheter förverkligas.
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att nominera en av sina medborgare inom två månader. En nomineringslista ställs upp, och en sluten
omröstning genomförs vid ett möte för konventionsstaterna som generalsekreteraren sammankallar på FN-högkvarteret. Konventionen kräver att
»en rättvis geograﬁsk fördelning och de viktigaste
rättssystemen« beaktas vid dessa val (artikel
43[3]).
Medlemmarna tjänstgör i sin personliga egenskap. De representerar inte sina stater eller någon
organisation. När en person blir medlem avlägger
hon eller han följande förklaring: »Jag försäkrar
härmed att jag kommer att utföra mina plikter och
utöva min makt som medlem i FN:s barnrättskommitté på ett hederligt, troget, opartiskt och samvetsgrant sätt.« Om en medlem av någon anledning inte kan fullfölja sin mandattid utser den konventionsstat som nominerade medlemmen en
annan expert bland sina medborgare för resten av
tiden, under förutsättning att denne godkänns av
kommittén.

Regler för procedurer och presidium
Kommittén har själv ansvaret för att fastställa procedurreglerna och väljer presidium för två år.
Enligt de provisoriska procedurregler som antogs
av kommittén vid dess 22:a möte (första sessionen)
den 15 oktober 1991 (crc/c/4) skall presidiet bestå
av en ordförande, tre vice ordförande och en rapportör. Reglerna reviderades 2005 så att de anpassades efter det ökade antalet medlemmar (crc/c/
4/Rev.1).

Kommitténs möten
Kommittén träffas tre gånger per år (i januari, maj/
juni och september/oktober) på Palais Wilson i
Genève i Schweiz, och varje session varar tre veckor. Vid dessa sessioner granskar kommittén konventionsstaternas rapporter under diskussion med
regeringsrepresentanter och utför andra formella
uppgifter (bl.a. allmänna diskussioner). Under en
vecka omedelbart efter varje formell session äger
ett möte rum med en arbetsgrupp ur kommittén
(den »sessionsförberedande arbetsgruppen«) som
förbereder nästa session. Fler detaljer om rapporteringsprocessen ﬁnns under artikel 44.

Allmänna diskussioner
I procedurreglerna införde kommittén möjligheten
att ägna möten under de ordinarie sessionerna till
allmänna diskussioner om en speciﬁk artikel eller
ett ämne med anknytning till konventionen. Syftet

är att kommittén skall kunna undersöka frågor som
rör FN-organ, frivilligorganisationer och individuella experter för att bättre kunna övervaka genomförandet och ge rekommendationer till konventionsstaterna och andra.
Rekommendationer som godkänts efter sådana
allmänna diskussioner ﬁnns på http://www.ohchr.
org/english/bodies/crc/discussion.htm.

Allmänna kommentarer
Liksom för andra övervakningskommittéer medger procedurreglerna att kommittén ger ut allmänna kommentarer »som grundas på konventionens
artiklar och bestämmelser i syfte att främja genomförandet och bistå konventionsstaterna när de fullgör sina rapporteringsskyldigheter«.
Kommittén kan också ge allmänna rekommendationer som baseras på information den fått under
rapporteringsprocessen eller från andra källor. Den
godkände 1998 en rekommendation om barn i väpnade konﬂikter (crc/c/80, s. 3) och 1999 en om
rättskipning för unga lagöverträdare (crc/c/90, s.
3). Vid den trettiosjunde sessionen, i september/
oktober 2004, antog den rekommendationen
»Barn som står utan föräldrarnas omvårdnad«,
med förslag om att FN:s kommission för mänskliga rättigheter (numera Rådet för mänskliga rättigheter) skulle överväga att inrätta en arbetsgrupp
som senast 2008 kunde utarbeta ett utkast till FN:s
riktlinjer för skydd och alternativ omvårdnad av
barn som står utan föräldrarnas omvårdnad. Kommittén har godkänt andra rekommendationer som
rör rapporteringsprocessen för barnkonventionen
och de två fakultativa protokollen (se artikel 44).

Dokumentation av verksamheten
Högkommissariens kontor för mänskliga rättigheter är på uppdrag av FN:s generalsekreterare sekretariat för kommittén. Sammanfattande anteckningar görs vid alla kommitténs offentliga möten
(samtliga möten är offentliga såvida inte kommittén beslutar annorlunda). De inledande och återkommande rapporterna från konventionsstaterna,
kommitténs sammanfattande slutsatser, sammanfattande anteckningar och rapporter från kommitténs sessioner ﬁnns i allmänhet på kommitténs tre
arbetsspråk (engelska, franska och spanska). Dessutom kan kommittén besluta att översätta särskilda dokument till ett eller ﬂera andra »ofﬁciella«
språk för konventionen (arabiska, kinesiska och
ryska).
Kommittén har en egen webbplats: http://www.
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ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm. De dokument som ﬁnns innehåller numera också normalt
den lista med frågor som sänts till staterna före
granskningen samt eventuella svar, texten till det
tal som ledaren för statens delegation hållit och en
lista över delegationens medlemmar.
Kommitténs ofﬁciella dokument kan beställas
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från: Secretariat to the Committee on the Rights of
the Child, Ofﬁce of the High Commissioner for
Human Rights, ofﬁce 1-065, Palais des Nations,
8–14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Schweiz
(fax 00 41 22 917 9022), eller the Distribution and
Sales Section, Palais des Nations, 8–14 Avenue de la
Paix, 1211 Genève 10, Schweiz.

Artikel 44

Konventionsstaternas
rapporteringsskyldighet
TEXTEN I ARTIKEL 44

1. Konventionsstaterna åtar sig att genom Förenta nationernas generalsekreterare avge rapporter till kommittén om de åtgärder som de vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention
och de framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa rättigheter:
(a) inom två år efter konventionens ikraftträdande för den berörda staten,
(b) därefter vart femte år.
2. Rapporter enligt denna artikel skall ange eventuella förhållanden och
svårigheter som påverkar i vilken utsträckning åtagandena enligt denna
konvention har uppfyllts. Rapporterna skall även innehålla tillräcklig
information för att ge kommittén en god uppfattning om genomförandet av konventionens bestämmelser i det berörda landet.
3. En konventionsstat som har tillställt kommittén en utförlig första rapport behöver inte i sina följande rapporter, som avges enligt punkt 1(b) i
denna artikel, upprepa tidigare lämnad grundläggande information.
4. Kommittén kan begära ytterligare information från konventionsstaterna om genomförandet av konventionens bestämmelser.
5. Kommittén skall vartannat år genom Ekonomiska och sociala rådet
tillställa generalförsamlingen rapporter om sin verksamhet.
6. Konventionsstaterna skall göra sina rapporter allmänt tillgängliga för
allmänheten i sina respektive länder.
Sammanfattning
I artikel 44 beskrivs konventionsstaternas skyldighet att till FN:s barnrättskommitté lämna in en
inledande rapport inom två år efter ratiﬁkationen,
och sedan lämna återkommande rapporter vart
femte år. Kommittén kan begära ytterligare information. I slutet av var och en av de tre sessioner
kommittén håller varje år antar den en rapport.
Den rapporterar sedan om sin verksamhet till
generalförsamlingen vartannat år, genom Ekonomiska och sociala rådet. Konventionsstaternas rap-

porter skall vara tillgängliga för allmänheten inom
den egna staten.

Inledande och återkommande rapporter
Konventionen träder i kraft i en konventionsstat på
den trettionde dagen efter det att staten formellt
har antagit konventionen (deponerat ratiﬁkationseller anslutningsinstrumentet hos FN:s general-
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sekreterare). Konventionsstaten har sedan skyldighet att till kommittén lämna in rapport inom två år
efter det att konventionen trätt i kraft (inledande
rapport) och därefter vart femte år (återkommande
rapporter) (artikel 44[1] [a] och [b]).
Återkommande rapporter skall lämnas in fem år
efter det datum då den inledande rapporten skall
lämnas in. I princip ändras inte inlämningsdatum
för nästa rapport om den inledande rapporten är
försenad, eller om rapporten inte granskas i tid av
kommittén.
Under den tjugonionde och den trettionde sessionen (januari/februari 2002 och januari 2003) antog
dock kommittén rekommendationer där den
bekräftade att det förekommer för sent inlämnade
rapporter liksom försenad granskning av rapporter.
I rekommendationerna antar kommittén speciella
regler som undantagsvis tillåter att en stat kombinerar de andra och tredje, eller tredje och fjärde rapporterna, men den betonar att dessa regler endast gäller
för en enstaka åtgärd som en konventionsstat vidtar
vid detta enda tillfälle för att ge möjlighet att respektera de strikta rapporteringsperioder som anges i
konventionen (artikel 44 [1]). Kommittén noterar
att den i sina sammanfattande slutsatser kommer att
informera konventionsstaterna om tidsgränsen för
deras andra och, när så är tillämpligt, ytterligare
återkommande rapporter. (Se Rapport från den tjugonionde sessionen, januari/februari 2002, crc/c/114,
och Rapport från den trettionde sessionen, januari 2003,
crc/c/124.)
Vid den trettionde sessionen i maj 2002 antog
den ännu en rekommendation, om innehållet i och
omfattningen av staternas rapporter. Där anges att
konventionsstaterna skall lämna återkommande
rapporter som är »kortfattade och analytiska och
som inriktas på väsentliga frågor kring genomförandet«, och de skall inte omfatta mer än 120 normalstora sidor. Staterna ombeds inrikta sig på särskilt två aspekter av genomförandet:
 att informera kommittén om de framsteg som
görs när det gäller att barn skall kunna åtnjuta
mänskliga rättigheter, faktorer och problem
som påverkar i hur hög grad staterna uppfyller
sina skyldigheter samt åtgärder som vidtagits
för att genomföra kommitténs sammanfattande
slutsatser om de tidigare rapporterna
 att informera kommittén om den grundläggande utvecklingen i konventionsstaten under
perioden när det gäller barns mänskliga rättigheter. Staterna bör inte upprepa sådan information som redan lämnats i tidigare rapporter
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till kommittén. (FN:s barnrättskommitté, trettionde sessionen, maj 2002, crc/c/118.)
Kommittén kan begära att konventionsstaterna
skall lämna »ytterligare information … om genomförandet av konventionens bestämmelser«
(artikel 44[4]). Kommittén har antytt att den om
nödvändigt kommer att vidta omedelbara åtgärder
för att försöka förhindra allvarliga kränkningar av
konventionen. Den anser att »proceduren med
omedelbara åtgärder« är en del av rapporteringsprocessen enligt artikel 44, och den kan begära
ytterligare information från konventionsstaterna
om en särskild situation eller fråga men även föreslå ett besök i den stat det gäller. Om det blir aktuellt med omedelbara åtgärder som är relevanta för
någon annan övervakningskommittés behörighetsområde informerar kommittén den andra
övervakningskommittén (Rapport från den andra sessionen, september/oktober 1992, crc/c/10, punkterna 54–58; Rapport från den fjärde sessionen, september/oktober 1993, crc/c/20, punkterna 155
och 156). Kommittén har tagit initiativet till omedelbara åtgärder endast i några få fall.
Kommitténs möten i två arbetsgrupper: Efter det
att antalet medlemmar i kommittén ökat till 18 (se
artikel 43) beslöt kommittén i januari 2004 att från
och med sessionen i januari 2005 under en första
period på två år granska landrapporter i två parallella arbetsgrupper. Grupperna bestod av vardera nio
kommittémedlemmar »med vederbörlig hänsyn till
rättvis geograﬁsk fördelning, och på det sättet ökade
antalet granskade landrapporter från 27 till 48 per
år« (crc/c/133, s. 5). Syftet med förändringen var
att minska det eftersläpande arbetet med att granska
rapporter. Kommittén ﬁck i själva verket endast tillräckliga resurser för att kunna arbeta i två arbetsgrupper under en del av den sista sessionen 2005 och
de tre sessionerna 2006. Den fortsatte att ge sina
sammanfattande slutsatser om varje rapport vid fulltaliga möten. Kommittén noterade att den lyckades
arbeta sig igenom de eftersläpande rapporterna och
antydde att den kommer att överväga att dela upp sig
i två arbetsgrupper igen om granskningen av rapporterna släpar efter på nytt.

Rapporteringsriktlinjer
Kommittén har utarbetat Allmänna riktlinjer för
inledande rapporters form och innehåll (crc/c/5) och
Allmänna riktlinjer för återkommande rapporters form
och innehåll (crc/c/58). Reviderade Riktlinjer för
återkommande rapporter kom ut 2005 (crc/c/58/
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Rev.1); i en bilaga ﬁnns mer detaljerade uppgifter
om vilken typ av statistiska data som kommittén
vill ha in. I riktlinjerna har kommittén grupperat
bestämmelserna i konventionen till hjälp för konventionsstaterna när de utarbetar rapporterna.
Nya riktlinjer för kärndokument. Ett utkast till Samordnade riktlinjer om rapportering enligt de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter,
med riktlinjer för ett gemensamt kärndokument och
dokument som är inriktade på de speciﬁka överenskommelserna utarbetades under 2005 (hri/mc/2005/
3). Målet som anges i riktlinjerna är att:
»(a) undvika onödig upprepning av information
som redan lämnats in till andra övervakningskommittéer
(b) minimera risken för att rapporterna kan
anses otillräckliga, vad gäller omfattning eller
detaljer, så att övervakningskommittéerna skall
kunna fullgöra sitt uppdrag
(c) minska de olika kommittéernas behov av att
begära in ytterligare information innan en rapport
kan granskas
(d) möjliggöra att alla kommittéers granskningar av rapporter stämmer överens
(e) hjälpa varje kommitté att göra en likvärdig
bedömning av situationen när det gäller mänskliga rättigheter i varje enskild konventionsstat«
(punkt 4).

Förslaget är att varje rapport skall bestå av två
dokument: ett aktuellt gemensamt kärndokument
och ett dokument som är inriktat på respektive
överenskommelse:
»Det gemensamma kärndokumentet kommer att
lämnas in till alla övervakningskommittéer tillsammans med en speciﬁk rapport för den relevanta överenskommelsen. Dokumenten utgör tillsammans en komplett rapport; de olika kommittéerna
kommer inte att anse att konventionsstaten har
fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt en viss
överenskommelse förrän den har lämnat in båda
delarna av rapporten med aktuell information«
(punkt 26).

Staterna skulle kunna lämna in de två dokumenten
separat.
»Men staterna rekommenderas att hantera sin
rapporteringsskyldighet som en del i en samord-

nad process och bör försöka minimera tiden mellan inlämningen av det gemensamma kärndokumentet och det dokument som är inriktat på en
viss överenskommelse till varje kommitté, för att
säkerställa att det gemensamma kärndokumentet
är så aktuellt som möjligt när det speciﬁka dokumentet behandlas. En övervakningskommitté kan
begära att det gemensamma kärndokumentet
uppdateras om den anser att informationen i det
är inaktuell. Uppdateringar kan lämnas i form av
ett tillägg till det beﬁntliga gemensamma kärndokumentet eller som en ny reviderad version beroende på hur omfattande ändringar som behöver
göras« (punkt 29).

Kommitténs översikt över rapporteringsprocessen
Kommittén antog en översikt över rapporteringsproceduren vid sin sjunde session i oktober 1994. I
den beskrivs granskningsprocessen av konventionsstaternas rapporter och procedurer för uppföljning och för försenade rapporter. En översikt
över kommitténs arbetsmetoder ﬁnns också på
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/workingmethods.htm.

Förberedande arbetsgruppsmöten
Som noterats under artikel 43 håller kommittén
efter varje session ett en vecka långt möte i en »förberedande arbetsgrupp« av kommittémedlemmar
för att förbereda granskningen av rapporter vid
nästa session. Syftet är att kommittén skall kunna
bjuda in specialiserade organ, UNICEF och »andra
kompetenta organ« som kan ge expertråd om
genomförandet av konventionen (se artikel 45).
»Andra kompetenta organ« innefattar frivilligorganisationer och oberoende institutioner för
mänskliga rättigheter. Mötena i den förberedande
arbetsgruppen är inte öppna för allmänheten.
Resultatet av dessa möten är en »frågelista« som
skall tas upp med de konventionsstater vars rapporter skall granskas under nästa session.
Vid den tjugoandra sessionen 1999 antog kommittén Riktlinjer för partners (frivilligorganisationer och
individuella experter) deltagande i FN:s barnrättskommittés förberedande arbetsgrupp. Där betonas att skriven
information bör lämnas in åtminstone två månader
i förväg. Syftet är att förse kommittén »med en helhetsbild och expertutlåtanden när det gäller hur konventionen genomförs i ett visst land«. På grundval
av den skriftliga informationen skriver kommittén
en inbjudan till utvalda frivilligorganisationer om att
delta i den förberedande arbetsgruppen.
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Guide till kommitténs riktlinjer
I Riktlinjer för inledande och återkommande rapporter har FN:s barnrättskommitté grupperat bestämmelserna i konventionen: »Detta förhållningssätt speglar det helhetsperspektiv på barns rättigheter
som ﬁnns i konventionen, det vill säga att rättigheterna inte går att dela upp utan är beroende av
varandra, och att lika stor vikt bör läggas på var och en av de rättigheter som erkänns i den.«
(crc/c/58/ Rev.1, punkt 3.)
Grupperna är:

I. Allmänna åtgärder för genomförande
Artikel 4: skyldigheten att genomföra rättigheterna, artikel 42: att göra konventionen allmänt känd,
artikel 44(6): att göra rapporterna allmänt tillgängliga (Riktlinjer för återkommande rapporter gäller
också artikel 41: respekt för gällande normer).

II. Deﬁnition av begreppet barn
Artikel 1.

III. Grundläggande principer
Artikel 2: icke-diskriminering, artikel 3(1): barnets bästa skall komma i främsta rummet, (Riktlinjer
för återkommande rapporter gäller också artikel 3[2]): statens skyldighet att säkerställa nödvändig
omvårdnad och nödvändigt skydd, och artikel 3(3): normer för institutioner, tjänster och inrättningar), artikel 6: rätten till liv, överlevnad och utveckling (se även VI, nedan), artikel 12: respekt för barnets åsikter.

IV. Medborgerliga rättigheter och friheter
Artikel 7: rätten till sitt namn och medborgarskap och att få vetskap om och omvårdnad av sina föräldrar, artikel 8: barnets rätt att behålla sin identitet, artikel 13: yttrandefrihet, artikel 14: tanke-, samvets- och religionsfrihet, artikel 15: föreningsfrihet och fredliga sammankomster, artikel 16: skydd av
privatlivet, artikel 17: barnets tillgång till information och massmediernas roll, artikel 37(a): rätten
att inte utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. (I de ursprungliga Riktlinjer för återkommande rapporter markeras [punkt 48] att detta inte är de
enda bestämmelserna i konventionen som utgör medborgerliga rättigheter och friheter.)

V. Familjemiljön och alternativ omvårdnad
Artikel 5: föräldrarnas vägledning och den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga, artikel 18(1)
och (2): föräldrarnas ansvar och statens bistånd, artikel 9: åtskiljande från föräldrarna, artikel 10:
familjeåterförening, artikel 11: olovligt bortförande och kvarhållande, artikel 27(4): indrivning av
underhåll för barnet, artikel 20: barn som berövats sin familjemiljö, artikel 21: adoption, artikel 25:
regelbunden översyn av placering och behandling, artikel 19: skydd mot alla former av våld, artikel
39: rehabilitering och återanpassning av barn som utsatts för våld (se även VIII nedan).

VI. Grundläggande hälsa och välfärd
Artikel 6: rätten till liv, överlevnad och utveckling (se även III ovan), artikel 18(3): stöd till förvärvsarbetande föräldrar, artikel 23: rättigheter för barn med funktionshinder, artikel 24: rätten till hälsa
och sjukvård, artikel 26: rätten till social trygghet, artikel 27(1)–(3): rätten till en rimlig levnadsstandard.

VII. Utbildning, fritid och kultur
Artikel 28: rätten till utbildning, artikel 29: utbildningens syfte, artikel 31: rätten till fritid, lek och
till att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

VIII. Särskilda skyddsåtgärder
A Barn i nödsituationer. Artikel 22: ﬂyktingbarn, artikel 38: barn och väpnade konﬂikter, artikel 39:
rehabilitering av utsatta barn (se även V ovan).
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B Unga lagöverträdare. Artikel 40: rättskipning för unga lagöverträdare, artikel 37(a): förbud mot
dödsstraff och livstids fängelse, artikel 37(b)–(d): frihetsberövanden, artikel 39: rehabilitering och
återanpassning av utsatta barn (se även V ovan).
C Utnyttjade barn. Artikel 32: barnarbete, artikel 33: drogmissbruk, artikel 34: sexuellt utnyttjande, artikel 35: bortförande av, försäljning av och handel med barn, artikel 36: andra former av utnyttjande.
D Minoritets- eller urbefolkningsbarn. Artikel 30.

Granskning av konventionsstaternas rapporter

Kommitténs rapporter

Som noterats under artikel 43 träffas kommittén tre
gånger per år i Genève. Kommittén ägnar normalt
sett två tretimmarspass under en dag till den offentliga granskningen av varje inledande eller återkommande rapport. I slutet av varje session ger kommittén ut sammanfattande slutsatser med kommentarer och rekommendationer i sammandrag.

Enligt artikel 44(5) skall kommittén vartannat år
lämna rapporter om sin verksamhet till FN:s generalförsamling, via Ekonomiska och sociala rådet.
Kommittén antar en rapport efter varje session.

De fakultativa protokollen

FN:s barnrättskommitté har i sina sammanfattande slutsatser ständigt uppmanat alla konventionsstater att säkerställa att de inledande och återkommande rapporterna blir allmänt tillgängliga, likaså
eventuell ytterligare information, sammanfattningarna av diskussionerna med kommittén och de
sammanfattande slutsatserna. I punkt 6 i artikel 44
krävs att konventionsstaterna »skall göra sina rap-

Vid den trettionionde sessionen i maj/juni 2005
fattade kommittén beslut om att granska rapporter
om de två fakultativa protokollen till konventionen. Det berodde på att mer än hälften av medlemsstaterna har ratiﬁcerat protokollen. Kommittén godkände detaljerade regler för att granska de
inledande rapporterna.

Att göra sina rapporter allmänt tillgängliga för allmänheten: artikel 44(6)

Frivilligorganisationsgruppen för barnkonventionen
Frivilligorganisationsgruppen för barnkonventionen främjar att frivilligorganisationer deltar i rapporteringsprocessen till FN:s barnrättskommitté. Gruppen är en förening av mer än 60 frivilligorganisationer som arbetar tillsammans för att underlätta arbetet med att verka för, genomföra och övervaka barnkonventionen. Frivilligorganisationsgruppen träffas regelbundet i Genève för att samordna sin verksamhet och utveckla gemensamma strategier. Det ﬁnns en arbetsgrupp som stödjer
utvecklingen av föreningar av frivilligorganisationer för barnens rättigheter på nationell nivå. Frivilligorganisationsgruppen har gett ut en vägledning som beskriver rapporteringsprocessen: Vägledning
för frivilligorganisationernas rapportering till FN:s barnrättskommitté (reviderad 2006). Den är avsedd att
hjälpa frivilligorganisationerna att förstå och använda processen för att i högre grad genomföra konventionen på nationell nivå. Frivilligorganisationsgruppen kan kontaktas på:
NGO Group for the Convention on the Rights of the Child
1, Rue de Varembé, 1202 Genève, Schweiz
tfn (41) 22 740 4730, fax (41) 22 740 1145
e-post: ngocrc-lup@bluewin.ch

Frivilligorganisationernas rapporter
De rapporter som frivilligorganisationerna lämnat in till kommittén för att behandlas av den förberedande arbetsgruppen ﬁnns på www.crin.org, såvida inte frivilligorganisationerna har angett att de
är sekretessbelagda.
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porter allmänt tillgängliga för allmänheten i sina
respektive länder«. Kommittén har uppmanat staterna att se till att konventionen översätts till lämpliga språk och att rapporterna diskuteras i såväl parlamentet som inom frivilligorganisationerna.
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Vägledning ﬁnns i allmän kommentar nr 5,
»Allmänna åtgärder för genomförande«.
(crc/gc/2003/5, punkt 71–73.)

Artikel 45

Samarbete med FN-organ
och andra organisationer
TEXTEN I ARTIKEL 45

För att främja ett effektivt genomförande av konventionens bestämmelser och internationellt samarbete på det område som konventionen
avser gäller följande:
(a) Fackorganen, FN:s barnfond och andra FN-organ skall ha rätt att vara
representerade vid granskningen av genomförandet av sådana bestämmelser i denna konvention som faller inom ramen för deras mandat.
Kommittén kan inbjuda kompetenta organ och organisationer, som den
ﬁnner lämpligt, att komma med expertråd angående genomförandet av
konventionen på områden som faller inom ramen för deras respektive
verksamhetsområden. Kommittén kan inbjuda fackorganen, FN:s barnfond och andra FN-organ att inlämna rapporter om konventionens tilllämpning inom området som faller inom ramen för deras verksamhet;
(b) Kommittén skall, såsom den ﬁnner lämpligt, till fackorganen, FN:s
barnfond och andra kompetenta organ och organisationer överlämna
rapporter från konventionsstaterna som innehåller en begäran om eller
anger behov av teknisk rådgivning eller tekniskt bistånd jämte kommitténs synpunkter och eventuella förslag beträffande sådan begäran eller
sådant behov;
(c) Kommittén kan rekommendera generalförsamlingen att framställa
en begäran till generalsekreteraren om att för kommitténs räkning företa studier angående särskilda frågor som rör barnets rättigheter;
(d) Kommittén kan avge förslag och allmänna rekommendationer på
grundval av den information som erhållits enligt artiklarna 44 och 45 i
denna konvention. Sådana förslag och allmänna rekommendationer
skall tillställas varje konventionsstat som berörs samt rapporteras till
generalförsamlingen tillsammans med eventuella kommentarer från
konventionsstaterna.

I artikel 45 beskrivs sådana arrangemang som är
avsedda att stödja ett effektivt genomförande av
konventionen och uppmuntra internationellt samarbete. Där anges huvuddragen för vilken roll fack-

organen, UNICEF och andra FN-organ har. De har
rätt att vara representerade när genomförandet av
bestämmelser i konventionen som faller inom
deras ansvarsområde granskas. Kommittén kan
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bjuda in dessa organ och »andra kompetenta
organ« (vilket enligt tolkningen innefattar lämpliga frivilligorganisationer) för att ge expertråd och
lämna in rapporter (artikel 45[a]).
I artikel 45(b) krävs att kommittén lämnar över
eventuella rapporter från konventionsstaterna som
innehåller en begäran om eller antyder ett behov av
tekniskt råd eller stöd till fackorganen, UNICEF
och »andra kompetenta organ«. Vid den tredje
sessionen beslöt kommittén att när så är lämpligt
skulle den påvisa ett eventuellt behov av tekniskt
stöd i de sammanfattande slutsatserna om konventionsstaternas rapporter. När det ﬁnns behov av ett
visst program eller tekniskt råd eller stöd angav
kommittén att den skulle uppmuntra till ett möte
mellan regeringsdelegationen från den konventionsstaten och det relevanta FN-organet eller
något annat kompetent organ (Rapport från den
tredje sessionen, januari 1993, crc/c/16, punkt 139
till 145).
Artikel 45(c) gör det möjligt för kommittén att
rekommendera att generalförsamlingen hos generalsekreteraren begär att denne på uppdrag av
generalförsamlingen genomför studier om särskilda frågor som rör barnets rättigheter. Förslag från
kommittén har lett till två viktiga studier. Vid den
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tredje sessionen rekommenderade kommittén en
studie om barn och väpnade konﬂikter. Det ledde
till den omfattande studien Väpnade konﬂikters
inverkan på barn, ledd av Graça Machel (se artikel
38). Efter de två allmänna diskussionerna »Våld
mot barn«, år 2000 och 2001, föreslog kommittén
en omfattande studie om denna fråga. Rapporten
från den studien, ledd av professor Paulo Sérgio
Pinheiro, lämnades in till generalförsamlingen i
oktober 2006 (se artikel 19).
Enligt artikel 45(d) har kommittén rätt att ge
förslag och allmänna rekommendationer som kan
sändas till de konventionsstater som är berörda och
rapporteras till generalförsamlingen tillsammans
med eventuella kommentarer från konventionsstaterna.
Kommittén noterade i rapporten från sin andra
session att den kunde spela rollen som katalysator
vid utvecklingen av agendan för forskning och studier om barns rättigheter på internationell nivå
(Rapport från den andra sessionen, september/oktober
1992, CRC/C/10, punkt 60). I artikel 4 betonas
vikten av internationellt samarbete för att genomföra konventionen, och det ﬁnns särskilda hänvisningar till internationellt samarbete i artiklarna
17(b), 23(4), 24(4) och 28(3).

Artikel 46–54

Olika bestämmelser
som rör konventionen

ARTIKEL 46–49
Undertecknande, ratificering,
anslutning, ikraftträdande
Dessa artiklar tar upp arrangemang kring undertecknande, ratiﬁcering av och anslutning till konventionen samt uppgifter om när den träder i kraft.
Konventionen träder i kraft i en stat på trettionde
dagen efter det att statens ratiﬁkations- eller
anslutningsinstrument deponerats. När den väl
trätt i kraft får staten också skyldigheter enligt
internationell rätt att respektera och säkerställa de
rättigheter som konventionen omfattar.

ARTIKEL 50
Ändringar i konventionen
En konventionsstat kan föreslå en ändring i konventionen och lämna in den till FN:s generalsekreterare
som sänder förslaget till konventionsstaterna. Om
minst en tredjedel av konventionsstaterna inom fyra
månader tillstyrker en konferens som skall behandla
och rösta om förslaget, sammankallar generalsekreteraren en sådan konferens. Förslag som antas av en
majoritet av de konventionsstater som är närvarande och röstar vid konferensen läggs fram hos generalförsamlingen för godkännande. När ändringen
har godkänts av generalförsamlingen och antagits av
två tredjedels majoritet av konventionsstaterna träder den också i kraft. Den blir då bindande för de
konventionsstater som antagit den. En ändring om
att öka antalet medlemmar i FN:s barnrättskommitté från 10 till 18 godkändes av generalförsamlingen i
resolution 50/155 från den 21 december 1995 och
trädde i kraft i november 2002.

generalsekreteraren och sänds till alla stater. I
punkt 2 i artikel 51 betonas att: »En reservation
som strider mot denna konventions ändamål och
syfte skall inte tillåtas.« Reservationer kan tas tillbaka när som helst genom underrättelse till generalsekreteraren som sedan informerar de andra staterna.
I artikel 2 i Wienkonventionen om traktaträtten
deﬁnieras en »reservation« som »en ensidig förklaring, oavsett formulering eller beteckning, avgiven av en stat eller en internationell organisation
vid undertecknande, ratiﬁkation, formell bekräftelse, godtagande eller godkännande av eller
anslutning till en traktat i avsikt att utesluta eller
modiﬁera rättsverkningarna av vissa bestämmelser
i traktaten i förhållande till staten eller organisationen i fråga«.
Några stater gör »förklaringar« som helt enkelt
är avsedda att klargöra deras tolkning av en viss
fras, men om förklaringen verkar »utesluta eller
förändra rättsverkan av vissa bestämmelser« i konventionen kommer den att behandlas som en reservation. I Riktlinjer för återkommande rapporter (reviderade 2005) noterar FN:s barnrättskommitté följande: »De konventionsstater som har gjort reservationer mot konventionen bör ange om de anser
att det är nödvändigt att stå fast vid dem. De bör
också visa om de avser att begränsa effekterna av
sina reservationer och så småningom ta tillbaka
dem och, när så är möjligt, speciﬁcera tidsplanen
för detta.« (crc/c/58/Rev.1, 29 november 2005,
punkt 10.)

ARTIKEL 52
Uppsägning av konventionen
ARTIKEL 51
Reservationer
Reservationer som görs av konventionsstaterna vid
ratiﬁkationen eller anslutningen deponeras hos

En konventionsstat kan när som helst säga upp
konventionen genom en skriftlig underrättelse till
generalsekreteraren. Uppsägningen träder i kraft
ett år senare.
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ARTIKEL 53
Depositarie för konventionen

ARTIKEL 54
Officiella språk

FN:s generalsekreterare är utsedd till depositarie
för konventionen.

Konventionens originaltext på arabiska, kinesiska,
engelska, franska, ryska och spanska, som alla har lika
giltighet, har deponerats hos generalsekreteraren.
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Fakultativt protokoll

Fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående
barns inblandning i väpnad konflikt
(Texten ﬁnns som bilaga på s. 461.)

Sammanfattning
I det fakultativa protokollet till konventionen om
barnets rättigheter angående barns inblandning i
väpnad konﬂikt krävs att de stater som ratiﬁcerat
protokollet säkerställer att ingen under 18 års ålder
blir föremål för obligatorisk rekrytering (värnplikt)
till deras väpnade styrkor. De skall också »vidta alla
genomförbara åtgärder« för att säkerställa att medlemmar av deras väpnade styrkor som inte uppnått
18 års ålder inte deltar direkt i ﬁentligheter. Likaså
måste staterna vidta alla genomförbara åtgärder för
att förhindra att väpnade grupper rekryterar eller
använder personer under 18 år i ﬁentligheter.
De stater som ratiﬁcerar det fakultativa protokollet måste höja minimiåldern för frivillig rekrytering som i konventionen är 15 år. Varje stat skall
göra en bindande förklaring där den anger en minimiålder för sådan rekrytering och beskriver de
säkerhetsåtgärder som har vidtagits för att säkerställa att rekryteringen »inte sker med tvång eller
våld«.

Bakgrund
Det fakultativa protokollet godkändes i en resolution i FN:s generalförsamling år 2000 och trädde i
kraft 2002. I slutet av 2006 hade över 100 länder
ratiﬁcerat protokollet.
Under arbetet med att formulera barnkonventionen fanns det en viss oro över att artikel 38 inte
stämde överens med det skydd som barnen har i
konventionens övriga artiklar (för diskussion, se
artikel 38). Förslaget om ett fakultativt protokoll
kom upp i kommittén som utarbetade det första
utkastet. Många deltagare ville att protokollet skulle skydda alla personer under 18 år från inblandning i ﬁentligheter, direkt eller indirekt, och all
rekrytering till väpnade styrkor, oavsett om den var

obligatorisk eller frivillig. Det visade sig vara omöjligt att nå samförstånd kring detta. Texten blev i
stället en kompromiss som ger bättre skydd än det
som framgår av artikel 38, men som inte går så
långt som till det fullständiga skydd som efterfrågades av kommittén, många konventionsstater och
många frivilligorganisationer som arbetar med
barns rättigheter.

Konventionens normer
Enligt artikel 38 krävs att konventionsstaterna
skall:
 respektera och säkerställa respekt för regler i
internationell, humanitär rätt som är tillämpliga på dem i väpnade konﬂikter (i princip de
fyra Genèvekonventionerna och de två tilläggsprotokollen till dem)
 vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa
att personer under 15 år inte deltar direkt i
ﬁentligheter
 avstå från att rekrytera personer under 15 års
ålder till sina väpnade styrkor
 prioritera de äldsta när de rekryterar personer
som är 15–18 år
 vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa
skydd och omvårdnad av barn som berörs av en
väpnad konﬂikt.
FN:s barnrättskommitté har i rapporten från den
allmänna diskussionen »Barn i väpnad konﬂikt«
(se artikel 38) och i förslag till arbetsgruppen som
utarbetade det fakultativa protokollet betonat att
de effekter som väpnade konﬂikter får för barn bör
beaktas i ramverket för alla artiklar i konventionen
och att väpnade konﬂikter inte innebär inskränkningar i konventionen. Den har poängterat att den
mot bakgrund av deﬁnitionen av begreppet barn
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och principen om barnets bästa anser att barn
under 18 år aldrig skall tillåtas delta i ﬁentligheter,
vare sig direkt eller indirekt, och att barn under 18
år aldrig bör rekryteras till väpnade styrkor, vare sig
genom värnplikt eller frivillig värvning.

Det fakultativa protokollets bestämmelser
Av det fakultativa protokollets inledning och övriga bestämmelser framgår tydligt att det måste tilllämpas mot bakgrund av barnkonventionen.
Rekrytering. I artikel 1 krävs att staterna skall »vidta alla genomförbara åtgärder« för att säkerställa
att medlemmarna i deras väpnade styrkor som inte
har uppnått 18 års ålder inte deltar direkt i ﬁentligheter.
Under arbetet med att formulera texten förekom
påtryckningar för att ta bort ordet »direkt«, och i
kommitténs Riktlinjer ombeds staterna ange sin
juridiska deﬁnition av ordet. I de sammanfattande
slutsatserna rekommenderar kommittén att lagen
skall förbjuda militär personal att följa eventuella
order som kränker rättigheterna i protokollet.
I artikel 2 krävs att staterna säkerställer att personer under 18 år inte blir föremål för obligatorisk
rekrytering till deras väpnade styrkor.
I artikel 3 krävs att staterna höjer minimiåldern
för frivillig rekrytering enligt artikel 38 i konventionen, vilket innebär att 16 år blir minimiålder för
rekrytering i de stater som ratiﬁcerat protokollet.
När en stat ratiﬁcerar eller ansluter sig till protokollet måste den deponera en bindande förklaring
där den anger vilken minimiålder för rekrytering
staten tillämpar och hur den säkerställer att tvångsrekrytering inte sker. En stat kan när som helst förstärka sin förklaring genom att underrätta generalsekreteraren. De ﬂesta stater som ratiﬁcerat protokollet anger 18 år som minimiålder, men ungefär
en fjärdedel anger 16 eller 17 år.
I artikel 3 krävs också att staterna beaktar de
andra principerna i artikel 38 i barnkonventionen
och erkänner att »personer under 18 år enligt den
konventionen har rätt till särskilt skydd«. Genom
det senare kravet betonas att det fakultativa protokollet bör tolkas mot bakgrund av konventionens
artiklar.
Säkerhetsåtgärderna mot tvångsrekrytering
måste som minimum säkerställa att:
 rekrytering verkligen är frivillig
 rekrytering sker med informerat samtycke av
föräldrar eller vårdnadshavare
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 barnet och föräldrarna får fullständig information om de arbetsuppgifter som ingår i sådan
militärtjänst
 ett tillförlitligt åldersbevis företes innan någon
godtas för nationell militärtjänst.
För det lilla antal länder som ﬁck sina inledande
rapporter enligt protokollet granskade av kommittén i slutet av 2006 riktades stor uppmärksamhet
mot frågan om minimiålder för rekrytering. När
den är under 18 år rekommenderar kommittén att
så få barn som möjligt rekryteras, att barnens ålder
intygas och att stor försiktighet iakttas så att barn
som rekryteras inte tvingas till detta eller får felaktig information.
Militära skolor. Det enda undantaget från kravet
om att höja minimiåldern för rekrytering är att det
inte gäller skolor som »drivs eller kontrolleras av
konventionsstaternas väpnade styrkor, i överensstämmelse med artikel 28–29 i konventionen om
barnets rättigheter«. I artikel 28 krävs att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt
med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen, och i artikel 29
beskrivs detaljerat utbildningens syfte. I ett antal av
staternas obligatoriska förklaringar påpekas att
även om minimiåldern för rekryteringen till de
väpnade styrkorna är 18 år, påbörjar barn utbildning i militära skolor vid lägre ålder än så.
I de sammanfattande slutsatserna om staternas
rapporter enligt protokollet har kommittén uttryckt oro för såväl hur dessa skolor drivs och innehållet i läroplanerna, som den möjlighet skolorna
har att pressa elever att ta värvning. Den har också
noterat att några stater inte har militära skolor som
sådana, utan i stället stödjer militära styrkor som
består av ungdomar i vanliga skolor.

Kriminalisering av användning av barnsoldater
Artikel 4 tar upp väpnade grupper som är åtskilda
från statens väpnade styrkor. De bör inte »under
några omständigheter rekrytera eller använda personer under 18 års ålder i ﬁentligheter«. Staten
måste vidta alla genomförbara åtgärder för att förhindra detta, bl.a. vidta rättsliga åtgärder för att
förhindra och kriminalisera sådan verksamhet (i
artikeln noteras att tillämpningen av den inte
påverkar någon parts rättsliga status i en väpnad
konﬂikt).
Det faktum att en stat som ratiﬁcerat protokollet inte har någon armé utesluter inte behovet av
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dessa bestämmelser eftersom enskilda individer
eller grupper måste förbjudas att rekrytera barn till
väpnade konﬂikter i andra länder. Kommittén hittade också ett kryphål i form av att ett antal stater
inte vidtar åtgärder vid lagöverträdelser utanför
landets gränser, vare sig mot medborgare som
rekryterat barn utomlands eller mot att barn från
staten har rekryterats utomlands.
I artikel 5, som speglar konventionens artikel 41,
noteras att ingenting i protokollet skall tolkas så att
det undanröjer bestämmelser i nationell eller internationell rätt som »går längre när det gäller att förverkliga barnets rättigheter«.

begränsade informationen om vilket bistånd dessa
barn får från staten. Den uttrycker också oro över
stater som är inblandade i vapenhandel, särskilt om
de tillåter vapenförsäljning till länder där barnsoldater används.
Internationellt samarbete för att genomföra
protokollet krävs i artikel 7, bl.a. tekniskt samarbete och ekonomiskt bistånd. De återstående artiklarna beskriver rapportering och ratiﬁkation, anslutning och uppsägning, ikraftträdande och ändringar
av protokollet.

Rehabilitering och förebyggande arbete

Varje konventionsstat måste inom två år lämna in
en inledande rapport till FN:s barnrättskommitté.
Den skall innehålla »utförlig information om de
åtgärder den vidtagit för att genomföra bestämmelserna i protokollet, inbegripet de åtgärder som
vidtagits för att genomföra bestämmelserna om
deltagande och rekrytering« (artikel 8).
Kommittén antog rapporteringsriktlinjer för
inledande rapporter enligt det fakultativa protokollet i oktober 2001. Därefter skall konventionsstaterna lämna all ytterligare information om protokollets genomförande i de rapporter de lämnar in
till kommittén vart femte år enligt barnkonventionen. Kommittén kan begära ytterligare information. I artikel 8 noteras också att »andra konventionsstater i protokollet skall avge rapport vart
femte år.« Artikel 9 säger att protokollet är öppet
för ratiﬁkation eller anslutning »av vilken stat som
helst«. Alltså kan stater som inte är konventionsstater till barnkonventionen bli konventionsstater
till det fakultativa protokollet. (Av de två stater
som ännu inte har ratiﬁcerat barnkonventionen
har Somalia undertecknat men ännu inte ratiﬁcerat
protokollet; USA har ratiﬁcerat det.)
Kommittén antog 2005 regeln att de stater som
inte har eller nyligen har haft allvarliga problem
med att genomföra det fakultativa protokollet kan
välja att granskas skriftligt, »teknisk granskning«,
i stället för en granskning i dialog med kommittén.

I artikel 6 föreskrivs allmänna skyldigheter att
genomföra protokollet. Konventionsstaterna måste vidta »alla rättsliga, administrativa och andra
åtgärder som krävs« för att säkerställa att bestämmelserna genomförs och tillämpas effektivt. Konventionens artikel 42 återspeglas genom att staterna åtar sig att göra protokollets principer och
bestämmelser »allmänt kända bland såväl vuxna
som barn«. I inledningens sista punkt noteras att
konventionsstaterna uppmuntrar »medverkan av
samhället, i synnerhet av barn och barnoffer, i
informationsspridning och utbildningsprogram
som rör genomförandet av detta protokoll«. I den
tredje punkten i artikel 6 krävs att staterna vidtar
alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att
personer som rekryterats eller används i ﬁentligheter i strid med protokollet »hemförlovas eller på
annat sätt frigörs från tjänst«. Som en återspegling
av artikel 39 i konventionen måste sådana personer, när så är nödvändigt, få allt lämpligt stöd för
sin fysiska och psykiska rehabilitering och sociala
återanpassning.
Det är sannolikt att många rika länder, bl.a. de
vars lagar fullt ut följer det fakultativa protokollet
och som sällan använder sina väpnade styrkor,
kommer att ta emot ett antal ﬂyktingar från väpnade konﬂikter, bl.a. före detta barnsoldater. Kommittén har ibland uttryckt frustration över den

Rapporteringsskyldigheten
enligt det fakultativa protokollet
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I Sverige
Barns inblandning i väpnad konﬂikt
I maj 2000 antog FN:s generalförsamling två
fakultativa protokoll till barnkonventionen. Det
ena behandlar indragning av barn i väpnade konﬂikter och det andra åtgärder mot handel med
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ. Sverige
ratiﬁcerade det fakultativa protokollet angående
barns inblandning i väpnad konﬂikt år 2003 (se
vidare prop. 2001/02:178).
Artikel 38 sätter en gräns vid 15 år för deltagande i strid och rekrytering till väpnade styrkor. Det
fakultativa protokollet anger 18 år som gräns för
såväl deltagande i ﬁentligheter som obligatorisk
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rekrytering till väpnade styrkor. Dessutom åläggs
staterna att höja minimiåldern för frivillig rekrytering till väpnade styrkor från 15 år med erkännande av att personer mellan 15 och 18 år har rätt till
särskilt skydd. Protokollet medför alltså ett starkare skydd för barn i väpnade konﬂikter än vad artikel
38 gör.
Att protokollen till barnkonventionen är fakultativa betyder att ingen stat som har ratiﬁcerat
barnkonventionen är skyldigt att ratiﬁcera de
fakultativa protokollen. Protokollen är, liksom
barnkonventionen, juridiskt bindande endast för
de stater som har ratiﬁcerat dem.

Fakultativt protokoll

Checklista för fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående barns
inblandning i väpnad konflikt
n Får ﬂyktingbarn i Sverige som varit barnsoldater adekvat stöd och rehabilitering?
Kom ihåg: Barnkonventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra. Det
fakultativa protokollet bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna i barnkonventionen
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i alla
domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i barnkonventionen
artikel 19
artikel 22
artikel 28
artikel 29
artikel 34
artikel 35
artikel 37

barn som utsatts för våld
ayslsökande barn
rätt till utbildning
utbildningens syfte
skydd mot sexuellt utnyttjande
förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
skydd mot tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
artikel 38 väpnade konﬂikter
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för väpnad konﬂikt
Fakultativt protokoll till barnkonventionen angående handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ
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Fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående
handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi
(Texten ﬁnns som bilaga på s. 465.)

Sammanfattning
I det fakultativa protokollet till konventionen om
barnets rättigheter angående handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ deﬁnieras vad
dessa begrepp innebär, och de stater som ratiﬁcerat
protokollet skall vidta alla tänkbara åtgärder för att
kriminalisera dem och åtala förövarna inom landet.
Staten kan även åtala sina egna medborgare utomlands. Enligt protokollet skall de berörda barnen
behandlas humant i syfte att främja deras sociala
återanpassning.
Till skillnad från det fakultativa protokollet om
barns inblandning i väpnad konﬂikt stöddes inte
förslaget till ett fakultativt protokoll om sexuellt
utnyttjande aktivt av FN:s barnrättskommitté.
Problemen ansågs redan ha tagits upp i konventionen, och enligt kommittén borde de inte behandlas
separat utan som en del av barns mänskliga rättigheter i stort. Dessutom borde energi snarare läggas
på att stärka genomförandet av de rättigheter som
redan fanns än på att skapa nya instrument. Men en
önskan om mer detaljerat ansvar för staterna när
det gäller att hantera dessa former av övergrepp
mot barn, särskilt åtal och utlämning av »sexturister«, gjorde att det fakultativa protokollet antogs.

antogs av FN:s generalförsamlings resolution 54/
263 den 25 maj 2000. Det trädde i kraft 2002.
Det fakultativa protokollet innehåller ett antal
förslag som kom upp vid den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn
som hölls 1996 i Stockholm. Då formulerades en
detaljerad förklaring och handlingsplan med förankring i barnkonventionen. I den uppmanas staterna att utarbeta nationella program med angivna
mål och en tidsram för genomförande senast 2000.
Kongressen inriktade sig särskilt på frågan om sexturism och efterlyste extraterritoriell strafﬂagstiftning.
ILO:s konvention om de värsta formerna av
barnarbete (nr 182) antogs 1999. De »värsta formerna av barnarbete« innefattar all verksamhet
som rör försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornograﬁ. Parallellt med det fakultativa protokollet utvecklades tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel
med människor, särskilt kvinnor och barn, till FN:s
konvention mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet. Det antogs av FN:s generalförsamling
år 2000.

Ratiﬁcering och rapportering
Bakgrund
Arbetet med att hantera kommersiell sexuell
exploatering av barn började på 1990-talet och
beskrivs under artikel 34. Då tillsattes en särskild
rapportör för handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ för att granska internationell
och nationell utveckling och för att ge detaljerade
rekommendationer. En av rapportörens åtgärder
var att verka för detta fakultativa protokoll som

I november 2006 hade över 100 länder ratiﬁcerat
eller anslutit sig till det fakultativa protokollet. Ett
antal stater har lämnat in förklaringar och reservationer. Förklaringarna är främst juridiska klarlägganden, eller så har de gjorts för att tydliggöra att
staten inte erkänner adoption. Enligt kommittén
gäller de allvarligare reservationerna utlämning (se
diskussion av protokollets artikel 5) och uttalanden
att endast de delar av protokollet som följer islamisk lag kommer att genomföras.
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Staterna började lämna in sina inledande rapporter till kommittén 2005, och i slutet av 2006
reviderade kommittén riktlinjerna för rapportering. De reviderade riktlinjerna är längre än de
riktlinjer för rapportering som gäller hela konventionen och kräver att staterna kommer in med
mycket information om protokollets alla delar.
Något av detta är relevant även för genomförandet
av konventionen.
Kommitténs sammanfattande slutsatser om rapporter enligt det fakultativa protokollet följer ett
liknande mönster som de som gäller rapporter
enligt konventionen. Kommittén börjar med allmänna åtgärder för genomförande (samordning
och utvärdering; nationell handlingsplan; spridning och utbildning; datainsamling; budgetanslag
och oberoende övervakning). Dessa följs av en
granskning av staternas juridiska åtgärder för att
förbjuda försäljning av barn, barnpornograﬁ och
barnprostitution. Den tredje avdelningen ägnas åt
skydd av rättigheter för barn som blivit offer för
dessa brott och deras bästa, den fjärde åt åtgärder
för att förhindra framställning och spridning av
material, den femte åt internationellt samarbete
och den sjätte åt granskning av staternas åtgärder
för utbildning, uppföljning och spridning.

Protokollets bestämmelser
I artikel 1 krävs förbud mot försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ. I artikel 2
deﬁnieras vad begreppen innebär. När det gäller
deﬁnitionen av »pornograﬁ« lämnade Sverige och
andra länder in förklaringar om att orden »varje
framställning« skulle tolkas som endast »visuell
framställning« (så att t.ex. skriftliga beskrivningar
av sex med barn inte skulle ingå). Artikel 3 innehåller ytterligare detaljer, t.ex. att försäljning av barn
innefattar sådant som överlåtelse av barns organ,
tvångsarbete eller att på oriktigt sätt förmå föräldrar att samtycka till adoption. I det fakultativa protokollet krävs att all denna verksamhet kriminaliseras (även verksamhet som bedrivs av juridiska personer, det vill säga organisationer som ﬁlmbolag
eller förlag), oavsett om den sker nationellt eller
internationellt, att den bestraffas på lämpligt sätt
och att staterna vidtar åtgärder för att säkerställa
att lagarna upprätthålls.
I den sista punkten i artikel 3 krävs att staterna
vidtar åtgärder för att säkerställa att de internationella instrumenten för adoption följs. Det viktigaste multilaterala instrumentet är Konventionen om
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skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det hjälper inte i länder där den konventionen
inte har ratiﬁcerats, men deﬁnitionen av »försäljning av barn« i protokollets artikel 2 bör säkerställa att alla aspekter av adoption som företas i vinstsyfte kriminaliseras.
Artikel 4 handlar om utbredningen av statens
jurisdiktion vid denna typ av brottslighet. Staten
skall kriminalisera sådana brott som begås inom
det egna territoriet, och om den vägrar utlämna en
utländsk medborgare som misstänks för ett sådant
brott, skall den också väcka åtal. Statens jurisdiktion kan också sträckas ut till att täcka in brott som
antingen begås av en av statens medborgare (eller
en person som är stadigvarande bosatt där) eller
som begås mot en av statens medborgare som
beﬁnner sig utomlands.
Artikel 5 rör utlämning. De brott som tas upp i
detta protokoll måste ﬁnnas med i alla utlämningsfördrag, och när det inte ﬁnns ett speciﬁkt fördrag
kan staterna använda protokollet som rättslig
grund för en utlämning. Om en stat vägrar lämna
ut en person skall den stat som ratiﬁcerat protokollet försöka väcka åtal mot den misstänkte förövaren
i den stat där brottet är begånget. Kommittén har
uttryckt oro över stater som tillämpar utlämning
endast till de stater som medger ömsesidiga åtgärder, eller som endast erkänner åtal för brott inom
staten under förutsättning att brottet är åtalbart
även i det land där det begåtts.
I artikel 6 krävs mesta möjliga samarbete med
andra stater när det gäller åtal mot förövare. Artikel
7 innehåller krav om beslag av egendom och behållning med anknytning till denna brottslighet, liksom stängning av lokaler med anknytning till sådana brott.
Artikel 8 tar upp behovet av att skydda barn som
utsatts för dessa brott. Där konstateras att rättssystemet måste sätta barnens bästa »i främsta rummet« och att specialutbildning måste ges för dem
som arbetar med barn som är brottsoffer. Utan fördomar mot de svarandes rätt till rättvis prövning
skall rättssystemet också hjälpa drabbade barn
genom att:
 anta förfaranden som erkänner deras sårbarhet
och särskilda behov (t.ex. genom användning
av vittnesförhör på video/dvd) och tillhandahålla lämpligt stöd
 hålla dem fullt informerade om ärendet och om
deras rättigheter
 beakta deras åsikter, behov och oro i alla förfaranden som påverkar deras personliga bästa
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(t.ex. genom beslut att inte väcka åtal)
 skydda deras identitet och privatliv
 ge nödvändigt skydd för dem och deras anhöriga
 undvika onödigt dröjsmål i behandlingen av
ärendena och vid upprättelse.
Staten skall också vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för personer och organisationer som arbetar
med drabbade barn. I artikel 8 krävs att eventuell
osäkerhet om barnets ålder inte bör hindra att en
brottsutredning inleds.
FN:s ekonomiska och sociala råd antog Riktlinjer för rättskipning då barn är offer för eller vittnen till
brott i en resolution 2005. I dessa riktlinjer ﬁnns
detaljerad information om vilka åtgärder som
behövs för att säkerställa följande rättigheter för
barn som är offer för eller vittnen till brott:
 rätten att behandlas med värdighet och medkänsla och skyddas mot diskriminering
 rätten att få information och att barnets åsikter
beaktas
 rätten till effektivt bistånd
 rätten till privatliv, trygghet och skydd mot
påfrestningar under rättsprocessen
 rätten till upprättelse
 rätten till särskilda förebyggande åtgärder.
I artikel 8 ﬁnns ingen uttrycklig bestämmelse om
att barn som blivit offer för dessa brott inte skall
straffas, t.ex. genom att barnprostituerade inte skall
åtalas. Detta är en kontroversiell fråga. De som
föreslår icke-kriminalisering hävdar att barn som är
inblandade i prostitution bör behandlas som offer
för övergrepp mot barn. Andra hävdar att en avkriminalisering av barnprostitution kan uppmuntra
medvetet utnyttjande av minderåriga, och att äldre
barn, som är över åldersgränserna för samtycke och
straffrättsligt ansvar, bör ha samma ansvar som
vuxna. Men kommittén rekommenderar alltid att
alla barn under 18 års ålder skyddas enligt detta
protokoll, även de vars ålder är okänd men som verkar vara under 18 år, och den uttrycker oro för att

barn som är offer för brott straffas, stigmatiseras
eller behandlas okänsligt.
I artikel 9 krävs att staterna vidtar förebyggande
åtgärder mot dessa brott, bl.a. att förbjuda annonsering i marknadsföringssyfte, och att sprida information om förebyggande åtgärder och om de skadliga följderna av brotten till såväl allmänheten som
till barnen själva (och uppmuntra barnen att delta i
denna process). Artikeln ger också staterna en skyldighet att säkerställa att de barn som är brottsoffer
får tillgång till social rehabilitering och möjlighet
till upprättelse.
Enligt artikel 10 skall staterna göra det som
krävs för att uppnå ett effektivt samarbete i syfte att
förebygga, upptäcka och straffa dem som är ansvariga för försäljning av barn, barnpornograﬁ och
prostitution, och ge bistånd till den sociala rehabiliteringen för barn som är brottsoffer. Där nämns
också behovet av att hantera de ursprungliga orsakerna till brotten såsom fattigdom och underutveckling. Kommittén välkomnar naturligtvis alla
åtgärder enligt artikel 9–10, även om det alltid
ﬁnns utrymme för förbättringar.
Effektivt förebyggande arbete är möjligt endast
om staten inser problemets karaktär och dess
omfattning. Därför betonar kommittén att staterna ständigt bör övervaka fenomenet.
Artikel 11 liknar artikel 41 i konventionen och
säger att protokollet inte skall inverka på bestämmelser som går längre när det gäller barnets rättigheter. Liksom för konventionen skall staterna
enligt artikel 12 lämna fullständig rapportering om
genomförandet av protokollets bestämmelser till
kommittén två år efter ratiﬁkationen. Därefter kan
rapporterna om protokollet ﬁnnas med i staternas
återkommande rapporter om konventionen vart
femte år.
I de återstående artiklarna beskrivs ratiﬁkation,
genomförande, uppsägning och ändringar i linje
med andra överenskommelser om mänskliga rättigheter. Det ﬁnns inga bestämmelser om reservationer, men det hindrar inte att en stat kan anta
reservationer när den ratiﬁcerar protokollet.
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I Sverige
Handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ
I maj 2000 antog FN:s generalförsamling två
fakultativa protokoll till barnkonventionen. Det
ena handlar om åtgärder mot handel med barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ och det andra
handlar om barns inblandning i väpnad konﬂikt
(för det senare, se artikel 38).
För att uppfylla det fakultativa protokollet om
åtgärder mot handel med barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ krävdes vissa ändringar i
brottsbalken. Ändringarna (införandet av ett nytt
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brott: otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn och försök till sådant
brott) trädde i kraft i juli 2006 (se vidare regeringens proposition 2005/06:68). I december 2006
ratiﬁcerade den svenska regeringen protokollet.
Att protokollen till barnkonventionen är fakultativa betyder att ingen stat som har ratiﬁcerat
barnkonventionen är skyldigt att ratiﬁcera de
fakultativa protokollen. Protokollen är, liksom
barnkonventionen, juridiskt bindande endast för
de stater som har ratiﬁcerat dem.

Fakultativt protokoll

Checklista för fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi
n Finns det specialutbildning om barns behov och rättigheter för dem som i sitt arbete
kommer i kontakt med barn som är brottsoffer på grund av sexuell exploatering eller
människohandel?
n Har de rättsliga förfarandena anpassats efter barns särskilda behov som brottsoffer
eller vittnen?
n Får barn som är brottsoffer eller vittnen adekvat stöd före, under och efter rättsprocessen?
Kom ihåg: Barnkonventionen är en helhet, och artiklarna är beroende av varandra.
Det fakultativa protokollet bör inte läsas separat.

Särskilt avseende bör fästas vid:
De grundläggande principerna i barnkonventionen
artikel 2

alla rättigheter skall erkännas för varje barn inom jurisdiktionen utan åtskillnad, oavsett orsak
artikel 3(1) barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
artikel 6
rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling
artikel 12 respekt för barnets åsikter i alla frågor som rör barnet, möjlighet att höras i alla
domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör barnet

Andra viktiga artiklar i barnkonventionen
artikel 8
barnets rätt att behålla sin identitet
artikel 11 skydd mot olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet
artikel 16 skydd mot godtyckligt ingripande i privat- och familjeliv och i hemmet
artikel 20 barn som berövats sin familjemiljö
artikel 21 adoption
artikel 32 skydd mot barnarbete
artikel 33 skydd mot drogmissbruk och människohandel
artikel 34 skydd mot sexuellt utnyttjande
artikel 35 förhindrande av bortförande och försäljning av eller handel med barn
artikel 36 skydd mot andra former av utnyttjande
artikel 39 rehabilitering av barn som utsatts för våld
Fakultativt protokoll till barnkonventionen angående barns inblandning i väpnad
konﬂikt
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Fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående
barns inblandning i väpnad konflikt
(Texten är från proposition 2001/02:178.)

De stater som är parter i detta protokoll,
 som uppmuntras av det överväldigande stödet
för konventionen om barnets rättigheter, som
visar på det omfattande engagemang som ﬁnns
att sträva efter att främja och skydda barnets rättigheter,
 som ånyo bekräftar att barnens rättigheter kräver särskilt skydd och påkallar fortsatt förbättring av barnens ställning utan åtskillnad samt
utveckling och utbildning under fredliga och
trygga förhållanden,
 som oroas av den skadliga och omfattande inverkan av väpnade konﬂikter på barn och de långsiktiga konsekvenser detta har för varaktig fred,
säkerhet och utveckling,
 som fördömer att barn görs till måltavla i väpnade konﬂikter och direkta angrepp på mål som är
skyddade enligt internationell rätt, inbegripet
platser där barn normalt vistas i stor utsträckning, såsom skolor och sjukhus,
 som konstaterar att Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen har antagits, och i
synnerhet att rekrytering och värvning av barn
under 15 års ålder eller användning av dem för
aktivt deltagande i ﬁentligheter har inbegripits i
stadgan som en krigsförbrytelse i både internationella och nationella väpnade konﬂikter,
 som därför anser att det, för att ytterligare stärka genomförandet av de rättigheter som har
erkänts i konventionen om barnets rättigheter,
ﬁnns ett behov av ett ökat skydd av barn från att
bli indragna i väpnade konﬂikter, som noterar
att det i artikel 1 i konventionen om barnets rättigheter anges att med barn avses i den konventionen varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet,

 som är övertygade om att ett fakultativt protokoll till konventionen, som höjer åldern för möjlighet att rekrytera personer till väpnade styrkor
och deras deltagande i ﬁentligheter, kommer att
bidra effektivt till genomförandet av principen
att barnets bästa skall komma i främsta rummet
vid alla åtgärder som rör barn,
 som noterar att den tjugosjätte internationella
Röda Kors- och Röda Halvmånekonferens i
december 1995 bland annat rekommenderas att
parter i konﬂikter skall vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att barn under 18 års ålder
inte deltar i ﬁentligheter,
 som även välkomnar det enhälliga antagandet i
juni 1999 av ILO:s konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, i vilken
bland annat tvångsrekrytering eller obligatorisk
rekrytering av barn till väpnade konﬂikter förbjuds,
 som på största allvar fördömer rekrytering,
utbildning och användning, inom och över
nationsgränser, av barn i stridigheter av väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade
styrkor och som erkänner ansvaret hos dem som
rekryterar, utbildar och använder barn för detta
ändamål,
 som erinrar om den skyldighet som varje part i
en väpnad konﬂikt har att följa bestämmelserna
i internationell humanitär rätt,
 som betonar att detta protokoll inte påverkar
tillämpningen av de syften och principer som
uttrycks i Förenta nationernas stadga, inbegripet artikel 51, och de normer i humanitär rätt
som berörs,
 som beaktar att fredliga och trygga förhållanden
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baserade på full respekt för de syften och principer som uttrycks i Förenta nationernas stadga
samt iakttagande av tillämpliga instrument för
mänskliga rättigheter är oumbärliga för ett fullständigt skydd av barnen, i synnerhet under väpnade konﬂikter och ockupation av främmande
makt, som erkänner de speciella behoven hos
barn som på grund av sin ekonomiska eller
sociala ställning eller sitt kön är särskilt utsatta
för rekrytering eller användning i ﬁentligheter i
strid med detta protokoll,
 som även är uppmärksamma på behovet av att
beakta de ekonomiska, sociala och politiska
grundorsakerna till att barn blir indragna i väpnade konﬂikter, som är övertygade om behovet
av att stärka det internationella samarbetet
enligt detta protokoll samt av fysisk och psykosocial rehabilitering och social återanpassning
av barn som är offer för väpnad konﬂikt,
 som uppmuntrar medverkan av samhället, i synnerhet av barn och barnoffer, i informationsspridning och utbildningsprogram som rör
genomförandet av detta protokoll, har kommit
överens om följande:

Artikel 1
Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara
åtgärder för att säkerställa att medlemmar av deras
väpnade styrkor som inte uppnått 18 års ålder inte
deltar direkt i ﬁentligheter.

säkerställa att sådan rekrytering inte sker med
tvång eller våld.
3. Konventionsstater som tillåter frivillig rekrytering av personer under 18 års ålder till sina nationella väpnade styrkor skall upprätthålla säkerhetsåtgärder för att åtminstone säkerställa att:
a) Sådan rekrytering verkligen är frivillig;
b) Sådan rekrytering sker med informerat samtycke av den berörda personens föräldrar eller
vårdnadshavare;
c) Sådana personer får fullständig information om
de arbetsuppgifter som en sådan militärtjänst
innebär;
d) Sådana personer företer ett tillförlitligt åldersbevis innan de godtas för nationell militärtjänst.
4. Varje konventionsstat får när som helst förstärka
sin förklaring genom en notiﬁcation ställd till
Förenta nationernas generalsekreterare, som skall
underrätta samtliga konventionsstater. En sådan
notiﬁkation skall gälla från den dag då generalsekreteraren mottog den.
5. Kravet i punkt 1 att höja åldern gäller inte skolor
som drivs eller kontrolleras av konventionsstaternas väpnade styrkor, i överensstämmelse med
artiklarna 28 och 29 i konventionen om barnets
rättigheter.

Artikel 4
Artikel 2
Konventionsstaterna skall säkerställa att personer
som inte har uppnått 18 års ålder inte blir föremål
för obligatorisk rekrytering till deras väpnade styrkor.

Artikel 3
1. Konventionsstaterna skall höja minimiåldern för
frivillig rekrytering av personer till deras nationella väpnade styrkor från den ålder som anges i artikel 38.3 i konventionen om barnets rättigheter,
med beaktande av principerna i den artikeln och
med erkännande av att personer under 18 år enligt
den konventionen har rätt till särskilt skydd.
2. Varje konventionsstat skall vid ratiﬁcering av
eller anslutning till detta protokoll deponera en
bindande förklaring där det anges vid vilken minimiålder den kommer att tillåta frivillig rekrytering
till sina nationella väpnade styrkor och en beskrivning av de säkerhetsåtgärder den har vidtagit för att
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1. Väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade styrkor bör inte under några omständigheter
rekrytera eller använda personer under 18 års ålder
i ﬁentligheter.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att förhindra sådan rekrytering
och användning, inbegripet antagande av de rättsliga bestämmelser som är nödvändiga för att förbjuda och kriminalisera sådan verksamhet.
3. Tillämpningen av denna artikel enligt detta protokoll skall inte påverka någon parts rättsliga status
i en väpnad konﬂikt.

Artikel 5
Ingenting i detta protokoll skall tolkas så att det
undanröjer bestämmelser i en konventionsstats lag
eller i internationella instrument och internationell humanitär rätt som går längre när det gäller att
förverkliga barnets rättigheter.

Bilaga

Artikel 6
1. Varje konventionsstat skall vidta alla rättsliga,
administrativa och andra åtgärder som krävs för att
säkerställa att bestämmelserna i detta protokoll
genomförs och tillämpas effektivt inom dess jurisdiktion.
2. Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga
åtgärder göra protokollets principer och bestämmelser allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att personer inom
deras rättskipningsområde som rekryteras eller
används i ﬁentligheter i strid med detta protokoll
hemförlovas eller på annat sätt frigörs från tjänst.
Konventionsstaterna skall om nödvändigt ge dessa
personer allt tillbörligt bistånd för deras fysiska och
psykiska rehabilitering och återanpassning i samhället.

Artikel 7
1. Konventionsstaterna skall samarbeta om genomförandet av detta protokoll, inbegripet förhindrande av varje verksamhet som strider mot protokollet
och om rehabilitering och återanpassning i samhället av personer som är offer för handlingar i strid
med detta protokoll, bland annat genom tekniskt
samarbete och ekonomiskt bistånd. Sådant bistånd
och samarbete kommer att ske i samråd mellan
berörda konventionsstater och relevanta internationella organisationer.
2. De konventionsstater som har möjlighet därtill
skall lämna sådant bistånd genom beﬁntliga multilaterala, bilaterala eller andra program, eller, bland
annat, genom en frivillig fond som upprättas i
enlighet med generalförsamlingens regler.

Artikel 8
1. Varje konventionsstat skall inom två år efter protokollets ikraftträdande för den staten tillställa
kommittén för barnets rättigheter en rapport med
utförlig information om de åtgärder den vidtagit för
att genomföra bestämmelserna i protokollet, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra
bestämmelserna om deltagande och rekrytering.
2. Efter avgivandet av den utförliga rapporten skall
varje konventionsstat i de rapporter den avger till
kommittén för barnets rättigheter i enlighet med
artikel 44 i konventionen lämna all ytterligare

information om genomförandet av protokollets
bestämmelser. Andra konventionsstater i protokollet skall avge rapport vart femte år.
3. Kommittén för barnets rättigheter kan begära
ytterligare information från konventionsstaterna
om genomförandet av bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 9
1. Detta protokoll är öppet för undertecknande av
varje stat som är part i konventionen eller som har
undertecknat den.
2. Detta protokoll skall ratiﬁceras eller vara öppet
för anslutning av vilken stat som helst. Ratiﬁkations- eller anslutningsinstrument skall deponeras
hos Förenta nationernas generalsekreterare.
3. Förenta nationernas generalsekreterare skall, i
sin egenskap av depositarie för konventionen och
protokollet, informera alla konventionsstater och
alla stater som har undertecknat konventionen om
varje instrument om förklaring i enlighet med artikel 3, ratiﬁcering eller anslutning till protokollet.

Artikel 10
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader från
den dag då det tionde ratiﬁkations- eller anslutningsinstrumentet deponerades.
2. För varje stat som ratiﬁcerar detta protokoll eller
ansluter sig till det efter dess ikraftträdande träder
detta protokoll i kraft en månad från den dag då
dess eget ratiﬁkations- eller anslutningsinstrument
deponerades.

Artikel 11
1. En konventionsstat kan när som helst säga upp
detta protokoll genom skriftlig notiﬁkation till
Förenta nationernas generalsekreterare, som därefter skall underrätta de andra konventionsstaterna
och alla stater som har undertecknat konventionen.
Uppsägningen träder i kraft ett år från den dag då
Förenta nationernas generalsekreterare mottog
notiﬁkationen. Om den uppsägande konventionsstaten vid utgången av det året är indragen i väpnad
konﬂikt, träder emellertid uppsägningen inte i
kraft förrän den väpnade konﬂikten har upphört.
2. En sådan uppsägning innebär inte att konventionsstaten befrias från sina åtaganden enligt detta
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protokoll med avseende på någon handling som
inträffar före den dag då uppsägningen träder i
kraft. Inte heller skall en sådan uppsägning på
något sätt påverka den fortsatta behandlingen av
ett ärende som redan behandlas av Kommittén före
den dag då uppsägningen träder i kraft.

Artikel 12
1. En konventionsstat kan föreslå en ändring och
överlämna förslaget till Förenta nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan
översända ändringsförslaget till konventionsstaterna med en begäran om att dessa anger om de tillstyrker att en konferens med konventionsstaterna
sammankallas för att behandla och rösta om förslagen. Om minst en tredjedel av staterna inom fyra
månader efter förslagets översändande tillstyrker
en sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas regi.
Ändringsförslag som antagits av en majoritet av de
vid konferensen närvarande och röstande konventionsstaterna skall underställas Generalförsamlingen för godkännande.
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2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i denna
artikel träder i kraft när den har godkänts av Förenta nationernas generalförsamling och antagits av
konventionsstaterna med två tredjedels majoritet.
3. När en ändring träder i kraft skall den vara bindande för de konventionsstater som har antagit
den, medan övriga konventionsstater fortfarande
är bundna av bestämmelserna i detta protokoll och
eventuella tidigare ändringar, som de antagit.

Artikel 13
1. Detta protokoll, där de arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texterna är lika giltiga, skall deponeras i Förenta nationernas arkiv.
2. Förenta nationernas generalsekreterare skall
översända bestyrkta kopior av detta protokoll till
alla konventionsstater och alla stater som har
undertecknat konventionen.

Artikel 0
Bilaga

Fakultativt protokoll till
barnkonventionen angående
handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi
(Texten är från proposition 2005/06:68.)

De stater som är parter i detta protokoll,
 som anser att det för att uppnå syftena med konventionen om barnets rättigheter och genomförandet av bestämmelserna i denna, särskilt
artiklarna 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 och 36, skulle
vara lämpligt att utöka de åtgärder som konventionsstaterna bör vidta för att garantera att barn
skyddas från försäljning av barn, barnprostitution och barnpornograﬁ,
 som även anser att konventionen om barnets
rättigheter erkänner barnets rätt att skyddas
från att bli ekonomiskt utnyttjat och från något
arbete som sannolikt kan vara riskfyllt eller
hindra barnets utbildning, eller vara skadligt för
barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga,
moraliska eller sociala utveckling,
 som är allvarligt oroade av den omfattande och
ökande internationella handeln med barn i syfte
att sälja barn, bedriva barnprostitution och
barnpornograﬁ,
 som är djupt oroade av den utbredda och fortsatta sexturismen, som barn är särskilt sårbara för,
eftersom den direkt främjar försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ,
 som erkänner att ett antal särskilt utsatta grupper, inbegripet ﬂickor, löper större risk att bli
sexuellt utnyttjade och att ﬂickor utgör en oproportionerligt stor andel av de sexuellt utnyttjade,
 som oroas av den ökade tillgången på barnpornograﬁ på Internet och i annan teknik under
utveckling och som erinrar om den internationella konferensen om bekämpning av barnpornograﬁ på Internet, som hölls i Wien 1999, i
synnerhet dess slutsatser, där det krävs en
världsomspännande kriminalisering av produktion, distribution, export, överföring, import,
avsiktligt innehav och annonsering av barnpor-









nograﬁ, och som betonar vikten av närmare
samarbete och partnerskap mellan regeringarna
och Internetindustrin,
som tror att avskaffandet av försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornograﬁ kommer att
underlättas genom att en helhetssyn antas, som
tar hänsyn till de bidragande faktorerna, inbegripet underutveckling, fattigdom, ekonomiska skillnader, orättvisa socioekonomiska strukturer dysfunktionella familjer, brist på utbildning, migration frånland till stad, könsdiskriminering, oansvarigt sexuellt beteende av vuxna, skadliga sedvänjor, väpnade konﬂikter och handel med barn.
som även tror att ansträngningar att höja allmänhetens medvetenhet behövs för att minska
efterfrågan på försäljning av barn, barnprostitution och barnpornograﬁ och som dessutom tror
på vikten av att stärka det globala partnerskapet
mellan alla aktörer och av att förbättra brottsbekämpningen på nationell nivå,
som noterar bestämmelserna i internationella
rättsliga instrument som är relevanta när det
gäller skydd av barn, inbegripet Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete avseende
internationella adoptioner, Haagkonventionen
om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Haagkonventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet
och samarbete i frågor om föräldraansvar och
åtgärder till skydd för barn samt Internationella
arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 182
om de värsta formerna av barnarbete
som uppmuntras av det överväldigande stödet
för konventionen om barnets rättigheter, som
visar på det omfattande engagemang som ﬁnns
för att främja och skydda barnets rättigheter,
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 som erkänner vikten av att genomföra bestämmelserna i handlingsprogrammet för förhindrande av försäljning av barn, barnprostitution
och barnpornograﬁ samt i den deklaration och
den handlingsplan som antogs vid världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av
barn som hölls i Stockholm den 27-31 augusti
1996, liksom i andra relevanta beslut och rekommendationer av berörda internationella organ,
 som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje
folks traditioner och kulturella värderingar när
det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling, har kommit överens om följande:

Artikel 1
Konventionsstaterna skall förbjuda försäljning av
barn, barnprostitution och barnpornograﬁ enligt
bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 2
I detta protokoll avses med
a) försäljning av barn: varje handling eller transaktion genom vilken ett barn överförs av en person
eller grupp av personer till annan mot betalning
eller någon annan form av ersättning,
b) barnprostitution: användning av ett barn i sexuella handlingar mot betalning eller någon annan
form av ersättning,
c) barnpornograﬁ: framställning, av vilket som
helst slag, av ett barn som deltar i verkliga eller
simulerade oförblommerade sexuella handlingar eller varje framställning av ett barns könsorgan för huvudsakligen sexuella syften.

Artikel 3
1. Varje konventionsstat skall säkerställa att åtminstone följande handlingar och verksamheter omfattas helt av dess straffrättsliga lagstiftning, oavsett
om brotten begås inom ett land eller är gränsöverskridande och oavsett om de begås på individuell
basis eller i organiserad form:
a) När det gäller försäljning av barn enligt artikel 2
i) att bjuda ut, leverera eller ta emot ett barn på
vilket sätt det än sker, i syfte att
a. barnet skall utnyttjas sexuellt,
b. att barnets organ skall överlåtas i vinstsyfte,
c. att barnet skall sättas i tvångsarbete,
ii) att som mellanhand otillbörligt framkalla samtycke till adoption av ett barn i strid med tilllämpliga internationella rättsliga instrument
om adoption.
b) Att bjuda ut, ta emot, skaffa fram eller tillhan-
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dahålla ett barn för barnprostitution enligt artikel 2.
c) Att producera, distribuera, sprida, importera,
exportera, bjuda ut eller sälja eller att för sådant
syfte, inneha barnpornograﬁ enligt deﬁnitionen i artikel 2.
2. Med förbehåll för bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i en konventionsstat skall detsamma gälla försök att begå samt medhjälp och
annan medverkan till någon av de nämnda handlingarna.
3. Varje konventionsstat skall belägga sådana brott
med lämpliga straff som beaktar deras allvarliga
beskaffenhet.
4. Med förbehåll för bestämmelserna i dess nationella lagstiftning skall varje konventionsstat vidta
åtgärder för att, när det är lämpligt, fastställa juridiska personers ansvar för brott som anges i punkt
1 i denna artikel. Beroende på konventionsstatens
nationella rättsliga principer, kan ett sådant ansvar
för juridiska personer vara straffrättsligt, civilrättsligt eller administrativt.
5. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga
rättsliga och administrativa åtgärder för att säkerställa att alla personer som är inblandade i adoptionen av ett barn handlar i överensstämmelse med
tillämpliga internationella rättsliga instrument.

Artikel 4
1. Varje konventionsstat skall vidta sådana åtgärder
som kan vara nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de brott som anges i artikel 3.1 när brotten begås på dess territorium eller ombord på ett
fartyg eller ﬂygplan som är registrerat i den staten.
2. Varje konventionsstat får vidta sådana åtgärder
som kan vara nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de brott som anges i artikel 3.1 i följande fall:
a) När den misstänkta gärningsmannen är medborgare i den staten eller en person som är
stadigvarande bosatt på dess territorium.
b) När offret är medborgare i den staten.
3. Varje konventionsstat skall även vidta sådana
åtgärder som kan vara nödvändiga för att fastställa
sin behörighet över de ovannämnda brotten när
den misstänkta gärningsmannen vistas på dess ter-
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ritorium och den inte utlämnar honom eller henne
till en annan konventionsstat av det skälet att brottet har begåtts av en av dess medborgare.
4. Detta protokoll utesluter inte någon straffrättslig
behörighet som utövas i enlighet med nationell
lagstiftning.

2. Konventionsstater skall fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1 i denna artikel i överensstämmelse med de fördrag eller andra överenskommelser
om ömsesidig rättslig hjälp som eventuellt ﬁnns
mellan dem. Om det inte ﬁnns några sådana fördrag eller överenskommelser skall konventionsstater ge varandra bistånd i enlighet med sin nationella lagstiftning.

Artikel 5
1. De brott som anges i artikel 3.1 skall anses som
utlämningsbara brott enligt varje beﬁntligt utlämningsavtal mellan konventionsstater och brotten
skall också anses som utlämningsbara brott enligt
varje utlämningsavtal som senare ingås mellan sådana, i enlighet med de villkor som anges i dessa avtal.
2. Om en konventionsstat i vilken förekomsten av
ett avtal är ett villkor för utlämning mottar en
utlämningsframställning från en annan konventionsstat som den inte har något utlämningsavtal
med, får den betrakta detta protokoll som rättslig
grund för utlämning med avseende på sådana brott.
Utlämning skall ske på de villkor som föreskrivs i
den anmodade konventionsstatens lagstiftning.
3. Konventionsstater i vilka förekomsten av ett
avtal inte är ett villkor för utlämning skall sinsemellan erkänna sådana brott som utlämningsbara
brott om inte annat följer av villkoren i den anmodade statens lagstiftning.
4. Sådana brott skall för utlämning mellan konventionsstater behandlas som om de hade begåtts inte
bara på den plats där de inträffade utan även på territorierna i de stater av vilka det krävs att de skall
fastställa sin behörighet i enlighet med artikel 4.
5. Om en utlämningsframställning görs med avseende på ett brott som beskrivs i artikel 3.1 och den
anmodade konventionsstaten inte utlämnar eller
kommer att utlämna på grundval av gärningsmannens nationalitet, skall den staten vidta lämpliga
åtgärder för att överlämna ärendet till sina behöriga myndigheter för åtal.

Artikel 6
1. Konventionsstater skall ge varandra största möjliga bistånd i samband med utredningar eller lagförings- eller utlämningsförfaranden med anledning
av de brott som anges i artikel 3.1, inbegripet bistånd att skaffa fram de bevis de förfogar över och
som krävs för förfarandet.

Artikel 7
Konventionsstaterna skall, om inte annat följer av
bestämmelserna i deras nationella lagstiftning,
a) vidta åtgärder för att möjliggöra beslag och förverkande, när det är lämpligt, av
i) föremål, så som utrustning, tillgångar och
andra hjälpmedel som använts för att begå eller
underlätta brott enligt detta protokoll,
ii) vinster som härrör från sådana brott,
b) verkställa framställningar från en annan konventionsstat om beslagtagande eller förverkande av föremål eller vinster som avses i a i och ii,
c) vidta åtgärder i syfte att tillfälligt eller slutgiltigt stänga lokaler som används till att begå
sådana brott.

Artikel 8
1. Konventionsstaterna skall besluta om lämpliga åtgärder för att under alla stadier av det straffrättsliga
förfarandet skydda de rättigheter och intressen de
barn har som är offer för de verksamheter som är
förbjudna enligt detta protokoll, särskilt genom att
a) erkänna barnens sårbarhet och anpassa förfarandena till deras särskilda behov, inbegripet
deras speciella behov som vittnen,
b) informera barnen om deras rättigheter och
deras roll i samt omfattningen, utvecklingen
och den fortsatta handläggningen av förfarandena samt om avgörandet av deras fall,
c) låta barnens synpunkter, behov och intressen
framföras och beaktas i förfaranden där deras
personliga intressen berörs, på ett sätt som är
förenligt med den nationella lagstiftningens
procedurregler,
d) tillhandahålla lämpligt stöd till barnen under
hela rättsprocessen,
e) skydda, när det är lämpligt, barnens privatliv
och identitet och vidta åtgärder i enlighet med
nationell lagstiftning för att undvika otillbörlig
spridning av information som skulle kunna
leda till att barnen identiﬁeras,
f) ge barnen och deras familjer och vittnen skydd
mot hotelser och vedergällning i lämpliga fall,
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g) undvika onödig försening i handläggningen av
ärenden och verkställande av avgöranden som
rör ersättning till barnen.

ständiga återanpassning i samhället och deras fullständiga fysiska och psykiska återhämtning.

2. Konventionsstaterna skall säkerställa att osäkerhet i fråga om offrets verkliga ålder inte förhindrar
inledande av brottsutredningar, inbegripet utredningar som syftar till att fastställa offrets ålder.

4. Konventionsstaterna skall säkerställa att alla
offer för de brott som beskrivs i detta protokoll får
tillgång till lämpliga förfaranden för att utan diskriminering söka skadestånd från dem som är juridiskt ansvariga.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att barnets
bästa kommer i första rummet vid rättsväsendets
behandling av barn som är offer för de brott som
beskrivs i detta protokoll.

5. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder i syfte att effektivt förbjuda produktion och
spridning av material som annonserar om de brott
som beskrivs i detta protokoll.

4. Konventionsstaterna skall vidta åtgärder för att
säkerställa att personer som arbetar med offer för
de brott som är förbjudna enligt detta protokoll ges
lämplig utbildning, särskilt i juridik och psykologi.

Artikel 10

5. Konventionsstaterna skall i lämpliga fall anta
åtgärder för att skydda sådana personers och/eller
organisationers säkerhet och integritet som är
engagerade i att förhindra och/eller skydda och
rehabilitera offer för sådana brott.
6. Ingenting i denna artikel får tolkas så att det
påverkar eller är oförenligt med den anklagades rätt
till en rättvis och opartisk rättegång.

Artikel 9
1. Konventionsstaterna skall anta eller förstärka,
genomföra och sprida lagar och administrativa
åtgärder, social politik och program för att förebygga de brott som avses i detta protokoll. Särskild
uppmärksamhet skall ägnas åt att skydda barn som
är särskilt sårbara för sådan verksamhet.
2. Konventionsstaterna skall genom information
på alla lämpliga sätt, utbildning och vidareutbildning främja medvetenheten hos allmänheten, inbegripet barn, om förebyggande åtgärder och om de
skadliga effekterna av de brott som avses i detta
protokoll. Konventionsstaterna skall vid fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna artikel uppmuntra till medverkan av samhället och, särskilt, av
barn och offer, i sådan information och i utbildningsprogram, även på internationell nivå.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla möjliga
åtgärder i syfte att se till att allt lämpligt bistånd ges
till offren för sådana brott, inbegripet deras full-
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1. Konventionsstaterna skall vidta alla nödvändiga
åtgärder för att stärka det internationella samarbetet
genom multilaterala, regionala och bilaterala arrangemang om förebyggande, upptäckt, utredning, åtal
och bestraffning av dem som är ansvariga för handlingar som omfattar försäljning av barn, barnprostitution, barnpornograﬁ och barnsexturism. Konventionsstaterna skall även främja internationellt samarbete och samverkan mellan sina myndigheter,
nationella och internationella icke statliga organisationer och internationella organisationer.
2. Konventionsstaterna skall främja internationellt
samarbete för att bistå barnoffer i deras fysiska och
psykiska återhämtning, återanpassning i samhället
och repatriering.
3. Konventionsstaterna skall främja ett ökat internationellt samarbete för att angripa de grundorsaker, till exempel fattigdom och underutveckling,
som bidrar till att barn är sårbara för försäljning av
barn, barnprostitution, barnpornograﬁ och barnsexturism.
4. De konventionsstater som har möjlighet skall
tillhandahålla ﬁnansiellt, tekniskt eller annat bistånd genom beﬁntliga multilaterala, regionala, bilaterala eller andra program.
,Artikel 11
Ingenting i detta protokoll skall påverka några
bestämmelser som går längre när det gäller att förverkliga barnets rättigheter och som kan ingå i
a) en konventionsstats lagstiftning,
b) internationell rätt som är i kraft för den staten.
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Artikel 12
1. Varje konventionsstat skall inom två år efter detta protokolls ikraftträdande för den konventionsstaten lämna en rapport till kommittén för barnets
rättigheter med utförlig information om de åtgärder den vidtagit för att genomföra bestämmelserna
i protokollet.
2. Efter avgivandet av den utförliga rapporten skall
varje konventionsstat i de rapporter den avger till
kommittén för barnets rättigheter i enlighet med
artikel 44 i konventionen inkludera all ytterligare
information om genomförandet av bestämmelserna i detta protokoll. Andra konventionsstater i protokollet skall avge en rapport vart femte år.
3. Kommittén för barnets rättigheter kan begära
ytterligare information från konventionsstaterna
om genomförandet av bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 13
1. Detta protokoll är öppet för undertecknande av
varje stat som är part i konventionen eller som har
undertecknat den.
2. Detta protokoll skall ratiﬁceras och är öppet för
anslutning av varje stat som är part i konventionen
eller som har undertecknat den. Ratiﬁkations- eller
anslutningsinstrument skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

2. En sådan uppsägning skall inte innebära att konventionsstaten befrias från sina åtaganden enligt
detta protokoll med avseende på något brott som
inträffar före den dag då uppsägningen träder i
kraft. Inte heller skall en sådan uppsägning på
något sätt påverka den fortsatta behandlingen av
ett ärende som redan tagits upp av kommittén för
barnets rättigheter före den dag då uppsägningen
träder i kraft.

Artikel 16
1. Varje konventionsstat får föreslå en ändring och
överlämna förslaget till Förenta nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan
översända ändringsförslaget till konventionsstaterna med en begäran om att dessa anger om de
tillstyrker att en konferens med konventionsstaterna sammankallas för att behandla och rösta om
förslagen. Om minst en tredjedel av staterna inom
fyra månader efter förslagets översändande tillstyrker en sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas regi. Varje ändringsförslag som antagits av en
majoritet av de vid konferensen närvarande och
röstande konventionsstaterna skall underställas
Förenta Nationernas generalförsamling för godkännande.
2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i denna
artikel träder i kraft när den har godkänts av generalförsamlingen och accepterats av konventionsstaterna med två tredjedels majoritet.

Artikel 14
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader från
den dag då det tionde ratiﬁkations- eller anslutningsinstrumentet deponerades.
2. För varje stat som ratiﬁcerar detta protokoll eller
ansluter sig till det efter dess ikraftträdande träder
protokollet i kraft en månad från den dag då dess
eget ratiﬁkations- eller anslutningsinstrument deponerades.

Artikel 15
1. En konventionsstat kan när som helst säga upp
detta protokoll genom skriftlig notiﬁkation till
Förenta nationernas generalsekreterare, som därefter skall underrätta de andra konventionsstaterna
och alla stater som har undertecknat konventionen.
Uppsägningen träder i kraft ett år från den dag då
generalsekreteraren mottog notiﬁkationen.

3. När en ändring träder i kraft skall den vara bindande för de konventionsstater som har accepterat
den, medan övriga konventionsstater fortfarande
är bundna av bestämmelserna i detta protokoll och
eventuella tidigare ändringar som de accepterat.

Artikel 17
1. Detta protokoll, där de arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texterna äger lika
giltighet, skall deponeras i Förenta nationernas
arkiv.
2. Förenta nationernas generalsekreterare skall
översända bestyrkta kopior av detta protokoll till
alla konventionsstater och alla stater som har
undertecknat konventionen.
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För att underlätta efterforskning av källmaterial är
denna förteckning begränsad till de huvudsakliga
källorna.
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barn med uppgivenhetssymtom,
UD2005/26449/MAP
Alkoholkommittén: Tonårsﬂickor och alkohol – Ett
möte mellan forskare och praktiker, dokumentation från en konferens om tonårsﬂickor och
alkoholvanor, 2004
Alkoholkommitén: Tonårsﬂickors levnadsvanor,
Intervjuer med tonårsﬂickor, forskare och praktiker som arbetar med alkoholfrågor, 2005

Publikationer, skrivelser,
beslut, riktlinjer m.m.
från svenska myndigheter
Barnombudsmannen
Många syns inte men ﬁnns ändå, Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2002
Öppna för gränser, Barnombudsmannens årsrapport
till regeringen 2005
Satsa tidigt – en undersökning av barn- och ungdomspsykiatrin, BR2005:04
Drogfri tid, BR2005:05 (i samarbete med Mobilisering mot narkotika)
Barnets bästa – Barnombudsmannens synpunkter
på frågor om vårdnad, boende och umgänge,
BR2005:06
Det svåraste som ﬁnns, BR2006:02
Konst, hur man lever, å lite annat, BR 2006:03
Barn och ungas rätt till kultur, BI2006:02 (i samarbete med Statens kulturråd)
Förklara vad som händer – En pedagogisk brottmålsrättegång för unga, BI2006:03
Skrivelse till Justitiedepartementet (diarienummer:
9.2:1268/06): Situationen för ensamkommande
ﬂyktingbarn som söker asyl i Sverige, december
2006
Skrivelse till Justitiedepartementet (diarienummer:
9.2:0339/07): Barn som upplever våld av eller mot
närstående, maj 2006

Socialstyrelsen

Skrivelser och andra dokument
från den svenska regeringen
Sveriges första rapport till FN:s barnrättskommitté,
1992 (crc/c/3/Add.1)
Sveriges andra rapport till FN:s barnrättskommitté,
1997 (crc/c/65/Add.3)
Sveriges tredje rapport till FN:s barnrättskommitté,
2002 (crc/c/125/Add.1)
Regeringens skrivelse 2003/04:47, Utveckling av den
nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter
Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets
rättigheter, UD Info, 2006
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009, skrivelse 2005/06:95
Nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning, S2003/5513/ST

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör
barn, 2004
Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och
följa upp beslutade insatser, 2006
Samtal med barn i socialtjänsten, 2004
Grundbok Barns behov i centrum (BBIC), 2006
Kvinnor under 18 år som söker abort, meddelandeblad 2004
SOSFS 2006:10 – Socialstyrelsens föreskrifter om
ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2002:13) om assisterad befruktning
SOSFS 1997:15 (S) – Tillämpningen av lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga
Social rapport 2006
Uppföljning av medel för insatser mot hedersrelaterat våld – Delrapport avseende medel till länsstyrelserna 2004–2005, 2006
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Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i
Sverige – Återrapportering, 2006
Frihet och ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma
över sina liv, 2007

Åklagarmyndigheten (Utvecklingscentrum Göteborg): Hedersrelaterat våld – Handbok, 2006
Åklagarmyndigheten (Utvecklingscentrum Göteborg): Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn – Handbok, 2006

Flera myndigheter i samverkan
Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen: Förslag
till nationellt program för suicidprevention –
befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag, 2006
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket: Barnahus –
försöksverksamhet med samverkan under ett tak
vid misstanke om brott mot barn, delrapport
2006-06-15

Högsta Domstolen
NJA 1996 s. 757
NJA 2005 s. 690
NJA 2006 s. 40
NJA 2005 s. 712

Justitieombudsmannen
Beslut 2002-10-28, dnr 4472-2000
Beslut 2005-10-26, dnr 4535-2004
Beslut 2006-10-20, dnr 978-2006

Övriga
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter
om minderåriga, AFS 1996:1
Brottsförebyggande rådet: Barnets bästa? Domstolarnas bedömningar i ärendet där föräldrar riskerar
utvisning, 2006
Brottsförebyggande rådet: Vuxnas sexuella kontakter
med barn via Internet, rapport 2007:11
Försvarsmaktens interna bestämmelser om ungdomsverksamhet inom försvarsmakten, FIB
1996:8
Kriminalvårdsstyrelsen: Redovisning av uppdrag
till Kriminalvårdsstyrelsen att i samråd med
Socialstyrelsen se över förhållandena för barn
som har föräldrar intagna i häkte eller anstalt,
2006
Länsstyrelserna: Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?,
Länsstyrelsernas granskning av kommunala
riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, 2007
Skolverket: PM 2003-10-23 och skrivelse 58-2003:
2567 (om ﬂickor med burqa/niqab i skolan)
Skolverket: beslut 52-2006:689 och 52-2006:2792
(om förbud för en elev att bära slöja/sjal vid den
fristående Minervaskolan i Umeå)
Statens folkhälsoinstitut: Nya verktyg för föräldrar –
förslag till nya former av föräldrastöd till regeringen, 2005
Statens folkhälsoinstitut: Övervikt bland barn – nytt
system för uppföljning, 2005
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Övrigt
The United Nations Convention on the Rights of the
Child - A Guide to the »Travaux Préparatoires«,
Sharon Detrick, Nederländerna, 1992
The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric? Rebecca Stern, avhandling vid Uppsala Universitet 2006
Handikappförbundens samarbetsorganisation i samarbete med Barnombudsmannen: Fritid för barn och
unga med funktionshinder – En inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner, 2006
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar: Årsrapport 2006
Sveriges kommuner och landsting: Skrivelse till regeringen: Ge Migrationsverket ansvar för mottagandet av ensamkommande ﬂyktingbarn, februari 2007
Rädda Barnen: Barnet i centrum – Rädda Barnens
Centrum för barn och ungdomar kris, 2006
Summary Note – Strategy and Activities concerning
Refugee Children, UNHCR, 2005
Guidelines on Policies and Procedures in Dealing
with Unaccompanied Children seeking Asylum,
UNHCR, 1997
The State of the World’s Children, UNICEF, 2007

Användbara hemsidor på internet
www.av.se (Arbetsmiljöverket)
www.bo.se (Barnombudsmannen)
www.barnrattsakademin.se
www.bris.se
www.ecpat.se
www.eur-lex.europa.eu (EU-dokument)
www.coe.int (Europarådet)
www.manskligarattigheter.gov.se
www.medieradet.se
www.mia.eu (Myndigheten för Internationella
Adoptionsfrågor)
www.migrationsverket.se
www.natverketforbarnkonventionen.se
www.ohchr.org (FN-dokument)
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.rb.se (Rädda Barnen)
www.skolverket.se
www.socialstyrelsen.se
www.fhi.se (Statens folkhälsoinstitut)
www.stat-inst.se (Statens institutionsstyrelse)
www.skl.se (Sveriges kommuner och landsting)
www.unicef.org
www.unicef.se
www.aklagare.se (Åklagarmyndigheten)

Register

I registret ﬁnns nyckelord när det gäller barns
rättigheter med hänvisning till de huvudsakliga
artiklarna i barnkonventionen. Registret är inte
heltäckande. De grundläggande principerna i
artiklarna 2, 3, 6 och 12 skall alltid beaktas.

A
abort 6
administrativa åtgärder 4
adoption 21
aga 19
alkohol 33
alternativ omvårdnad 20
anhållande 37
anhöriga 5, 8
anmälningsskyldighet 19
arbete 32
assisterad befruktning 7
asyl 22
avvisning 9
B
barn 1
barnadödlighet 24
barnarbete 32
barnböcker 17
barnets bästa 3, 9, 18, 20, 21, 37, 40
barnfattigdom 27
barnhälsovård 24
barnkonsekvensanalys 3
barnmisshandel 19
barnombudsman 4
barnomsorg 18
barnpornograﬁ 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering

barnprostitution 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
barnrättskommittén 43
barnsoldat 38
samt fakultativt protokoll om barn
i väpnade konﬂikter
barnsäkerhet 6
barnäktenskap 24, 6
bestraffning 2, 37
bistånd 4, 18, 20, 22, 23, 27
boende 9
bortförande 11, 35
bostad 27
brev 16
brott 37, 40
budget 4
C
censur 17
D
delaktighet 12, 23
deltagande 12, 23
demokrati 12, 29
disciplin 28
diskriminering 2
domstolar 12, 37, 40
droger 33
dödsstraff 37
E
efterforskning av anhöriga 22, 10
ekonomi 4
elevinﬂytande 12, 29
ensamkommande barn 22, 10
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F
familj 5
familjehem 20, 25
familjeliv 16
familjeåterförening 10, 22
ﬂyktingbarn 22
FN:s barnrättskommitté 43, 44
fosterhem 20, 25
frihetsberövande 37, 9
friskolor 29
fritid 31
funktionshinder 23
fängelse 37
föreningsfrihet 15
förhör 12, 40
förlossningsvård 24
församlingsfrihet 15
förskola 28, 29
försvaret 38
samt fakultativt protokoll om barn
i väpnade konﬂikter
försäljning av barn 35
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
förvarstagande 37, 9
föräldrar 5, 7, 9, 14, 18, 26, 27, 40
föräldrarådgivning 24
G
gatubarn 20
genomförande 4, 42, 44
genus 2, 29
god man 22
gripande 37
grundläggande principer 2, 3, 6, 12
grundskola 28, 29
gymnasieskola 28, 29
H
habilitering 23
handel med barn 35
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
handikapp 23
heder 16
hedersrelaterad brottslighet 24, 19
hemlöshet 20, 27
hemvärnet 38
samt fakultativt protokoll om barn
i väpnade konﬂikter
humanitär rätt 22, 38
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häktning 37
hälsovård 24, 23
I
identitet 8, 29
implementering 4, 42, 44
inﬂytande 12
informationsfrihet 13
informationsskyldighet 42
inkorporering 4
institution 20, 25, 3
integritet 16
internationellt bistånd 4, 24, 28
internationellt samarbete 4, 23, 24, 28
J
juridiskt ombud 12, 37, 40
jämlikhet 2, 29
jämställdhet 2, 29
K
kafalah 20
kläder 27
knark 33
kommittén för barnets rättigheter 43, 44
konﬁdentiell rådgivning 16
konst 31, 13
kontakt med föräldrar 9, 10, 37
korrespondens 16
krig 38
samt fakultativt protokoll om barn
i väpnade konﬂikter
kriminalvård 40
kränkning 19
kultur 30, 31
kvarhållande 11
kön 2
könsstympning av ﬂickor 24
L
lagstiftning 4
lek 31
levnadsstandard 27
likabehandling 2
liv 6
livsmedel 24
livstids fängelse 37
M
massmedia 17
mat 24, 27
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medborgarskap 7, 8
medicinsk behandling 24, 23
migration 22, 10
militären 38
samt fakultativt protokoll om barn
i väpnade konﬂikter
miljö 29
minoriteter 30, 17
misshandel 19
mobbning 19, 2, 28, 29
mognad 12, 5
myndig 1
myndigheter 4, 12, 37, 40
människohandel 35
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
mödravård 24
N
namn 7, 8
narkotika 33
nationalitet 7, 8
naturmiljön 29
näring 24
O
olovligt bortförande 11, 35
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
olovligt kvarhållande 11
olycksfall 24, 6
omhändertagande 9, 20, 25
omskärelse av pojkar 24
P
pornograﬁ 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
post 16
preventivmedel 24
privatliv 16, 40
procedurregler 12, 40
prostitution 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
R
rapportering 44
ratiﬁcering 47
registrering 7
rehabilitering 39, 24

rekreation 31, 23
religionsfrihet 14, 30
reservation 51
resurser 4
rättegång 40, 12
rättsprocess 40, 12
S
samtycke 12
samvetsfrihet 14
sedvänjor 24, 19, 6
separation 9, 18
sexualbrott 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
sexuell exploatering 34
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
signering 46
sjukvård 24, 23
skada 19
skilsmässa 9, 18
skola 28, 29
skolk 28
släkt 5, 8
socialförsäkring 26
social trygghet 26
soldat 38
samt fakultativt protokoll om
barn i väpnade konﬂikter
språk 29, 30
spädbarnsdödlighet 24
statslöshet 7
straff 37, 40
straffbarhetsålder 40
straffprocess 40
studierådgivning 28
särskilda behov 23
T
tankefrihet 14
tillsyn 25
tillämpning 4
tolk 40, 12, 22, 23
traditionella sedvänjor 24, 19
trakasserier 19
transformering 4
tro 14
tvångsarbete 32
tvångsomhändertagande 9, 20, 25
tvångsäktenskap 24, 6
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tortyr 37, 39
trafﬁcking 35
samt fakultativt protokoll om handel
med barn och sexuell exploatering
U
umgänge 9, 18
underhåll 27
undernäring 24
underteckna 46
undervisning 28, 29
unga lagöverträdare 40
uppfostran 18
urbefolkning 30, 17, 29
ursprung 7
utbildning 28, 29
utnyttjande 19, 32-36, 38, 39
samt fakultativa protokollen
utveckling 6, 18, 23, 27, 29
utvidgad familj 5
utvisning 9
V
vanvård 9, 19, 39
vatten 24
vila 31
vittne 40
våld 19
våldtäkt 34, 19
vårdnadshavare 5, 18, 27, 40
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välfärd 26, 27
väpnad konﬂikt 38
samt fakultativt protokoll om
barn i väpnade konﬂikter
värnplikt 38
samt fakultativt protokoll om
barn i väpnade konﬂikter
Y
yrkesorientering 28
yrkesutbildning 28
yttrandefrihet 13
Å
ålder 1, 12, 31, 32, 37, 38, 40
samt fakultativt protokoll om
barn i väpnade konﬂikter
åsiktsfrihet 12
Ä
äktenskap 24, 6
ändringar 50
Ö
övergrepp 19, 39
överklaga 40
överlevnad 6, 24
översyn 25
övervakningskommitté 45

