Tillsammans
för varje
barns bästa
i Eskilstuna

Kort om barnkonventionen
Hjälper dig att göra en barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionen
FN:s konvention om
barnets rättigheter
• Innehåller bestämmelser om mänskliga
rättigheter för barn. Som barn räknas
varje människa under 18 år.
• Omfattar alla barn i Sverige oavsett om
barnet är svensk medborgare eller ej.
• Ger barn rättigheter här och nu.
• Ger vuxna skyldigheter.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989. År 2020 blev konventionen svensk lag.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar.
Alla artiklarna är viktiga och utgör en
helhet. Fyra av artiklarna är särskilt viktiga.
De kallas ”grundprinciperna”.

ARTIKEL 2

Skydd mot
diskriminering
Barnkonventionen ger alla barn
samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskriminera barnet. Det
betyder att inget barn ska behandlas
sämre än något annat. Barnet ska
inte heller diskrimineras eller
bestraffas för något som barnets
föräldrar gör.

Barnkonsekvensanalys:
• Har alla barn lika värde för oss?
• Kan alla barn vara med?
• Exkluderar vi några barn i vårt arbete?

ARTIKEL 3

Barnets
bästa
När vuxna fattar beslut som rör barn
ska de se till ”barnets bästa”. Det
betyder att vuxna alltid ska tänka på
vad som är bra för barnet och hur ett
beslut kan komma att påverka barnet.
Barnet ska få det skydd och den omvårdnad som det behöver. Det är lika
viktigt att vuxna tänker på ”barnets
bästa” när beslutet rör många barn.

Barnkonsekvensanalys:
• Är det här beslutet det bästa för
barnen eller barnet som berörs
av beslutet?
• Vad säger barnet?
• Vad säger lagen?
• Vad säger forskningen?

ARTIKEL 6

Barnets rätt till liv
och utveckling
Barnet har rätt att leva och utvecklas.
Landet ska göra allt det kan för att
barnet ska kunna göra det.

Barnkonsekvensanalys:
• Hur ska vår organisation göra mer för
att leva upp till barnkonventionen?

ARTIKEL 12

Barnets åsikts
frihet och rätten
att bli hörd
Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter
i alla frågor som rör barnet. Vuxna
ska lyssna och ta hänsyn till barnets
åsikter. När en myndighet eller
domstol hanterar eller beslutar i
en fråga som rör barnet ska barnet
få en möjlighet att komma till tals.

Barnkonsekvensanalys:
• Vad tycker barnen eller barnet?

Barnkonsekvens
analyser
Stöd för ett barnrättsbaserat
arbete
Barns rättigheter ska finnas med i allt
beslutsfattande inom en verksamhet.
Det är viktigt att bedöma om ett beslut
får positiva eller negativa konsekvenser
för barnet eller en grupp av barn.
Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg
för att nå dit.
Barnkonsekvensanalysen ska vara en
naturlig del av det ordinarie arbetet
och ett stöd för verksamheten att följa
lagen. Det är till stor hjälp att ha kunskap
om själva barnkonventionen.

Barnombudsmannen
Arbetar för barns rättigheter i samhället.
barnombudsmannen.se
info@barnombudsmannen.se

Eskilstuna kommun
Här kan du läsa om barnrätt:
eskilstuna.se/barnratt

Orosanmälan
Om du misstänker att ett barn far illa.
eskilstuna.se/orosanmalan

