
VÅRA BARNRÄTTS-
FRÅGOR I SVERIGE



UNICEFs uppdrag i Sverige 
Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrof
beredskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat  
i höginkomstländer, genom så kallade nationalkommittéer. UNICEF  
Sverige är en av totalt 34 nationalkommittéer. Vi är en ideell förening  
och bildades 1954.

Vårt uppdrag är att:
• Samla in pengar till UNICEFs verksamhet för barn.
• Informera barn och vuxna om barns rättigheter.
• Arbeta för att barnkonventionen ska efterlevas.
• Bilda opinion och påverka lagar och bestämmelser.

Vårt påverkansarbete i Sverige
UNICEF Sverige arbetar för att barnkonventionens ställning ska stärkas och 
tillämpas bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar på områden där barn 
är särskilt utsatta och där Sverige har fått kritik av bland annat FN för att 
inte leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen. Utöver barnkonven
tionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också hur regeringen lever 
upp till de globala målen på hemmaplan. Vi arbetar för att: 

• Stärka barnkonventionens status.
• Stärka barnkonventionens ställning i skolan.
• Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap.
• Stoppa våld mot barn.
• Skydda barn på flykt.
• Stärka barnrättsperspektivet i biståndet och  

uppnå de nya globala målen.

©
 U

N
IC

EF/S
cherm

brucker



Barnkonventionens ställning i Sverige
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs  
av FN år 1989. Sverige ratificerade den 1990 och blev därmed juridiskt 
bunden att följa den. Barnkonventionen är dock ännu inte svensk lag  
vilket innebär att den ofta avfärdas av beslutsfattare och myndigheter. 

Till barnkonventionen hör tre tilläggsprotokoll som fungerar som komple
ment till konventionen. De två första antogs av FN:s generalförsamling år 
2000 och det tredje år 2011. Det första handlar om barn i väpnade konflikter 
och det andra protokollet handlar om handel med barn, barnprostitution 
och barnpornografi. Det tredje tilläggsprotokollet handlar om barns rätt att 
utkräva sina rättigheter genom en individuell klagomekanism. Sverige har 
ratificerat tilläggsprotokoll ett och två men har inte anslutit sig till det tredje 
tilläggsprotokollet. Detta innebär att barn i Sverige inte kan vända sig till FN:s 
barnrättskommitté när deras rättigheter enligt barnkonventionen kränks. 

UNICEF Sverige arbetar för:
• att barnkonventionen blir svensk lag och därmed får en  

starkare rättslig ställning. 
• att barnkonventionen alltid ska tillämpas inom myndigheter  

och bland beslutsfattare, på alla samhällsnivåer.
• att Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje tilläggs protokoll  

om en individuell klagomekanism för barn.
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Barnkonventionen i skolan
Skolan har till uppgift att säkerställa att barn i Sverige får sin rätt till  
utbildning tillgodosedd. Skolan är också en viktig arena där barn ska  
få kunskap om barnkonventionen, mänskliga rättigheter och grund
läggande demokratiska värderingar.

För att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan krävs att 
kunskapen inte enbart förmedlas i undervisning, utan att barnkonventionens 
grundtankar genomsyrar alla delar av skolans arbete.

UNICEF Sverige arbetar för:
• att öka elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan.
• att alla barn, oavsett bakgrund och boendekommun, ska ha rätt  

till en likvärdig och jämlik skola. 
• att öka kunskapen om barns rättigheter bland både barn  

och vuxna i skolan.
• att skolan ska fungera inkluderande och kompenserande  

för barn i socialt utanförskap. 



Barn i socialt utanförskap 
Det finns stora skillnader i Sverige när det gäller barns tillgång till grund
läggande rättigheter såsom utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard 
och känsla av välbefinnande. Dessutom, kommer välfärds insatser barn till 
godo i olika hög grad och kan se olika ut beroende på var barnet bor och 
vilken bakgrund barnet har. 

En av grundtankarna i barnkonventionen är att barn har samma värde som 
vilken annan människa som helst och ska ha tillgång till sina rättigheter  
utan undantag eller diskriminering. UNICEF Sverige arbetar för att barn i 
socialt utanförskap ska få ökad delaktighet i det svenska samhället och att 
barnrättsperspektivet ska stärkas i socialtjänstens arbete med utsatta barn. 

UNICEF Sverige arbetar för:
• att stärka barns rätt till information om och möjlighet till  

delaktighet i frågor som rör dem. 
• att alla barn som är i behov av skydd och stöd från samhället,  

garanteras en rättssäker, individuell prövning, samt insatser  
utformade med utgångspunkt i barnets bästa. 

• ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer, såsom socialtjänst,  
skola och hälso och sjukvård, när det gäller att stötta enskilda barn. 

Våld mot barn
I Sverige finns det i dag många brister i hanteringen av våld mot barn. Trots 
nationella strategier, lagstiftningsåtgärder och föreskrifter blir tusentals barn 
utsatta för våld i nära relationer. Barn som utsätts för våld av närstående ökar, 
trots agaförbudet som infördes 1979. Mörkertalet är stort, särskilt bland 
yngre barn och vissa utsatta grupper. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt 
och ska skyddas från alla former av våld. 

UNICEF Sverige arbetar för:
• att begreppet våld mot barn utgår från barnkonventionens  

definition och omfattar alla former av våld.  
• en särreglering om våld mot barn i svensk straffrätt.
• ökad kunskap bland barn, föräldrar och andra närstående, samt  

hos relevanta myndigheter, kring våld mot barn och agaförbudet.
• ett sammanhållet och tillgängligt socialt skyddssystem för  

våldsutsatta barn, med barns behov och rättigheter i fokus.



Barn på flykt
Miljontals barn över hela världen har av olika anledningar flytt sina hem  
och lämnat sitt land. Det kan till exempel bero på förföljelse, förtryck, fattig
dom, krig, inbördeskrig eller katastrofer. Barnen kan ha tvångsrekryterats  
till väpnade styrkor, förföljts, utsatts för våld och sexuella övergrepp eller  
diskriminerats på grund av att de tillhör en minoritet. Vi kämpar för att de 
barn som befinner sig på flykt i Sverige ska få det skydd och stöd de har  
rätt till enligt barnkonventionen. 

UNICEF Sverige arbetar för:
• att barnkonventionen respekteras och tillämpas fullt ut,  

utan diskriminering, för de barn som är på flykt i Sverige.
• att barns egna asylskäl tydliggörs inom asylprocessen.
• att stärka kunskapen om barns behov och rättigheter hos  

myndigheter och beslutsfattare kring barn på flykt.
• att främja samverkan mellan myndigheter, så som skola,  

socialtjänst, migrationsmyndigheter och hälso och sjukvård,  
med utgångspunkt i barnets bästa.

De globala målen och ett stärkt  
barnrättsperspektiv inom biståndet
Efter en lång global process enades världens ledare år 2015 om de  
globala målen. De globala målen omfattar 17 mål, med syfte att bekämpa 
bland annat fattigdom, barnadödlighet, diskriminering och miljöförstöring. 
Dessa mål täcker social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och ska  
genomföras i alla världens länder. För att dessa mål ska kunna uppnås 
måste alla ta sitt ansvar och bidra – regeringar, företag, privatpersoner  
och det civila samhället.

UNICEF Sverige arbetar för:
• att öka kunskapen och engagemanget för de globala målen  

hos alla, inte minst hos barn.
• att mer inhemska resurser, biståndsmedel och politisk vilja ska satsas  

på de mål som direkt berör barn. T.ex. att minska mödradödligheten,  
samt eliminera barnarbete och våld mot barn.

• att barnrättsperspektivet ska bli starkare i det svenska biståndet,  
i både policyer, strategier och insatser.



Om UNICEF
Miljontals barn saknar livsviktiga saker som de har rätt till. Som till 
exempel rent dricksvatten, grundläggande sjukvård, en skola att 
gå till, eller skydd mot konflikter och övergrepp. För alla de här 
barnen finns UNICEF. Över hela världen kämpar vi i regerings
korridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att 
alla barn ska få den barndom de har rätt till. På uppdrag av FN gör 
vi vårt yttersta för att innehållet i barnkonventionen ska spridas, 
följas och respekteras. 
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Det går att förändra.  
Om vi hjälps åt. 

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag. Om vi ska 
kunna fortsätta det livsviktiga arbetet för barnen behöver 
vi bli fler som hjälps åt.  

• Bli Världsförälder och ge 100 kr i månaden
• Skänk en gåva på unicef.se eller via PG 90 20 017
• Testamentera till UNICEFs arbete
• Handla i gåvoshopen på unicef.se
• Starta en egen insamling på unicef.se
• Engagera dig i en frivilliggrupp

Välkommen till unicef.se

UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08692 25 00
unicef.se


