Alla barn har
rättigheter
- mänskliga
rättigheter

Barnets rättigheter.
Om arbetet med att få barnkonventionen
att fungera inom en kommun

orebro.se/barnetsrattigheter

”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och
utvecklas under omständigheter som gynnar barnets
eget bästa och som, beroende på barnets mognad, tar
hänsyn till dess egen vilja och åsikter.”
Örebro kommuns barnvision

Barn har rättigheter
– mänskliga rättigheter
FN:s barnkonvention består i sin helhet av 54 artiklar. Åldersmässigt
omfattar barnkonventionen barn och unga upp till 18 års ålder. Fyra av
barnkonventionens artiklar är så kallade huvudprinciper, de uttrycker
helt enkelt kärnan i barns rättigheter:
•

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.

•

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa”
är konventionens grundpelare.

•

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
Artikeln handlar om barnets fysiska hälsa men också om andlig,
moralisk, psykisk och social utveckling.

•

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Att mötas med respekt
När vuxna människor med självklarhet ser, lyssnar på och tar hänsyn till
vad barn och unga människor tycker – ja, då fungerar barnkonventionen i praktiken. När vuxna och barn möts ”i ögonhöjd” med ömsesidig
respekt blir demokratiprocessen helt enkelt äkta vara.
Frågan är bara: Hur kommer man dit i det vardagliga arbetet på alla
tänkbara nivåer i en kommun?

Regering och riksdag har pekat ut
riktningen
Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige kom i juni
2010. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna som varje barn upp
till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser som
följer konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning (artikel 2, i barnkonventionen).
Strategin består av nio principer som är grundläggande förutsättningar
för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Du kan läsa mer om regeringens strategi och de nio principerna på regeringen.se. Regeringen är angelägen att barnkonventionen ska fungera i
praktiken, det vill säga i vårt fall i det dagliga kommunala arbetet.

Ett viktigt steg i Örebro kommun
– barnvisionen
”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas
under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och
åsikter.”
Barnvisionen antogs av kommunfullmäktige i Örebro i januari 2001.
Barnvisionen och dess innebörd är väl spridd bland politiker och tjänstemän inom Örebro kommun. På många ställen i vår organisation har
barnkonventionen och vår barnvision använts som instrument i planerings- och beslutsprocesser. Vi är på spåret och arbetet fortsätter, men
mycket finns fortfarande att göra.

Ett sätt att driva på utvecklingen
- samarbeta med andra
2004 gick tolv svenska kommuner samman i ett samarbete kring FN:s
barnkonvention. Projektet kallades Partnerskap för barnkonventionens
genomförande och skulle pågå till och med år 2011. Partnerskapet finns
fortfarande och heter numera ”Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken” och pågår till 2015.
Vi, nu elva kommuner, var och en på sitt håll, arbetar för att barnkonventionen blir ett väl fungerande och accepterat verktyg i det vardagliga
kommunala arbetet – och samtidigt inspirera och lära av varandra.
Partnerskapet har under 2013 genomfört en tredje kollegial granskning
av kommunernas arbete, rapporten från den kollegiala granskningen
kommer att vara grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet av barns
rättigheter i Örebro kommun
I partnerskapet ingår Borlänge, Gävle, Haninge, Karlskoga, Degerfors,
Trelleborg, Uppsala, Örebro och Östersunds kommuner, Angereds
stadsdel i Göteborg samt Västerås stad.
Följ gärna vårt arbete i partnerskapet på barnkonventionen-partnerskapet.se

Vad ska arbetet med barnkonventionen leda till?
Vi vill höja statusen för arbetet med barns och unga människors inflytande. Vi vill vara med och skapa ett samhälle där varje barn uppskattas
och respekteras, där alla barn har möjligheter och känner framtidstro.
Vi vill att barns inflytande ska förstärkas eftersom demokratin ökar ju
fler människor som deltar och engagerar sig i beslutsprocessen. Det
ligger ett stort demokratiskt värde i att även barnens röster blir hörda.
Ett naturligt mål är därför att barnens perspektiv blir en självklarhet i
beslutsprocessen.

Bekämpa barnfattigdomen
I Örebro lever cirka 15 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 2013 har Örebro kommun en handlingsplan med målet att
halvera barnfattigdomen till år 2020. Att minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll är ett mål för att garantera alla barns rättigheter
enligt barnkonventionen samtidigt som det bidrar till en socialt hållbar
kommun.
Att leva och växa upp i en ekonomiskt utsatt familj innebär en större
risk för både fysisk och psykisk sjukdom. Ofta upplever barnet skam
och känner sig utanför på grund av familjens ekonomiska situation.
Även självkänslan och hur barnet till exempel trivs och presterar i skolan
påverkas av situationen.
Handlingsplanen har ett brett angreppssätt med många olika åtgärder
där åtskilliga av kommunens verksamheter involveras. Åtgärderna handlar till exempel om satsningar för att föräldrar ska få arbete eller möjlighet att studera, aktiviteter för att motverka segregation – det kan handla
om allt från läxhjälp till att skapa bra närmiljöer i vissa bostadsområden
och erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter.

Testa dig själv i vardagsarbetet!
En bra början i det egna vardagliga jobbet är att följa en tydlig
checklista. Ställ frågorna både till dig själv och dina medarbetare
innan ni bestämmer vad och hur saker och ting ska göras:
•

Innebär beslutet som ska fattas att barns och ungas bästa sätts i
främsta rummet? Till exempel rätt till en trygg miljö, god hälsa
och utveckling.

•

Har barn och unga fått möjligheter att uttrycka sin mening?

•

Har vi dokumenterat och tagit till vara barnens och de ungas
synpunkter?

•

Återkopplar vi de fattade besluten till barn och unga?

•

Märker barn och unga att vi respekterar deras behov, vilja och
åsikter?

•

Om du/ni svarar ”nej” på någon fråga, fundera och diskutera
varför.

Värt att lägga på minnet
BARNPERSPEKTIV – har vi när vi vuxna tar hänsyn till vad våra beslut får för
konsekvenser för barn.
BARNETS PERSPEKTIV – får vi när vi frågar vad barnen själva tycker.
BARNRÄTTSPERSPEKTIV – tar vi när vi genom våra beslut skyddar de mänskliga rättigheter som barn har, rättigheter som exempelvis kommer till uttryck i
barnkonventionen.
BARNKONVENTIONEN – egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter,
från 1989, består av 54 artiklar, ratificerades av Sverige 1990.
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