Barnkonventionen
BARNETS RÄTTIGHETER

Sverige ratificerade FN:s konvention om
barnets rättigheter – barnkonventionen
– efter ett beslut i riksdagen år 1990.
Barnkonventionen är en bindande över
enskommelse mellan de stater som har
ratificerat den. Staterna är förpliktigade
att vidta alla lämpliga åtgärder för att
genomföra konventionen. Barnkonven
tionen är en del av den internationella
folkrätten och innehåller 54 artiklar var
av 6 har särskild betydelse för vägtrans
portsystemet:
Artikel 2: Alla barn har samma värde och
inget barn får diskrimineras.
Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma
i första rummet.
Artikel 6: Konventionsstaterna ska till det
yttersta säkerställa barnets överlevnad
och välfärd.
Artikel 12: Barnets åsikter ska tillmätas
betydelse utifrån mognad och ålder.
Artikel 13: Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i den form barnet väljer.
Artikel 31: Konventionsstaterna ska
främja barnets rätt till fritid och lek anpassad till barnets ålder.
För att stärka barnets rättigheter i
Sverige ska följande strategi gälla:

All lagstiftning som rör barn ska utformas i
överensstämmelse med barnkonventionen.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka
sina åsikter i frågor som rör dem.
Föräldrar ska få kunskap om barnets rätti
gheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper
ska ha kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksam
heter.
Aktörer inom olika verksamheter som rör
barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.
Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska
ligga till grund för beslut och prioriteringar
som rör barn.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas
upp och utvärderas utifrån ett barnrättsper
spektiv.

Det barnperspektiv konventionen ger
utryck för innebär att inför ett beslut
eller en åtgärd ska ansvarig beslutsfat
tare överväga om det berör barnet eller
barnen och i så fall på vilket sätt. Att på
så sätt säkerställa barnets rättigheter i
åtgärder eller vid beslut som rör barn
innebär att ha ett barnrättsperspektiv.
Barns behov och förutsättningar är
föränderliga över tid varför det är vik
tigt att ha aktuell kunskap om barns
levnadsvillkor. Denna kan tas fram
genom kartläggningar och utvärderingar
av vilka faktiska konsekvenser beslut
och åtgärder har fått för barn. Det gäller
både beslut och åtgärder som rör det
enskilda barnet och generella beslut och
åtgärder som rör barn.

