Örebro kommun och
FN:s barnkonvention
Om arbetet med att få barnkonventionen
att fungera inom en kommun

”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.”
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Barn har 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
s.k. 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.

Att mötas med respekt

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i

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?

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.

Så här tar vi itu med den saken här i Örebro.
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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 skall 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.

Ett första steg i Örebro kommun,
barnvisionen

Du kan läsa mer om regeringens strategi och de nio principerna
på www.regeringen.se.

”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.”

Regeringen är angelägen att barnkonventionen ska fungera i
praktiken, d.v.s. i vårt fall i det dagliga kommunala arbetet.

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 (läs gärna några exempel ur verkligheten på sidorna
7–11) är/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.
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Ett sätt att driva på utvecklingen,
liera sig med andra
2004 gick tolv svenska kommuner samman (idag tio) i ett
samarbete kring FN:s barnkonvention. Projektet kallas
Partnerskap för barnkonventionens genomförande och ska pågå
till och med år 2011.
Vi tio, var och en på sitt håll, ska arbeta för att
barnkonventionen blir ett väl fungerande och accepterat verktyg
i det vardagliga kommunala arbetet – och samtidigt inspirera
och lära av varandra.

Vad ska arbetet med
barnkonventionen leda till?

I Partnerskapet ingår Borlänge, Gävle, Haninge, Karlskoga,
Degerfors, Trelleborgs, Uppsala, Örebro och Östersunds
kommuner samt Angereds stadsdel i Göteborg och Västerås
stad.

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.

Följ gärna vårt arbete i Partnerskapet på 			
www.orebro.se/barnkonventionen

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.
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Testa er själva 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 att barns och ungas bästa sätts i främsta
rummet? T.ex. barns rätt till en trygg miljö, en god hälsa och
utveckling.
• Har barn och unga fått möjligheter att uttrycka sin mening?

Värt att lägga på minnet!

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

Barnperspektiv och barnens perspektiv. Jodå, det finns en tydlig
skillnad mellan båda dessa uttryck. Så här ligger det till:

• Återför vi de fattade besluten till barn och unga?

När vuxna människor gör en bedömning av vilka konsekvenser
ett beslut kan få för barn och unga så använder de ett
barnperspektiv i beslutsfattandet.

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

Barnens perspektiv betyder att barnen själva blir tillfrågade och
får bidra med synpunkter och förslag. Nästa steg är att deras
åsikter dokumenteras och beaktas i beslutsprocessen. Självklart
ska de också få återkoppling på det de framfört.

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

Hur detta med barnens perspektiv kan fungera i verkligheten
kan du läsa om på de följande uppslagen. Varsågod, möt tre
verksamheter i Örebro kommun och se vad de har att berätta.
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”Barnperspektivet ska synas
som en röd tråd i alla våra
verksamheter”
När ett barn behöver hjälp från socialtjänsten ska barnets behov
vara ledande för den socialarbetare som har kontakt med barnet
och barnets familj. De socialarbetare som på olika sätt kommer
i kontakt med barn har alla fått särskilda utbildningar i hur man
lyssnar på och pratar med barn.
bestämma hur de kan hjälpa barnet. Personer runt barnet är
föräldrar, släktingar och till exempel personal från barnomsorg
eller skola.

– Barnperspektivet ska synas som en röd tråd i alla våra verksamheter, säger Lena Mantler som är chef för området Barn och
familj inom Socialförvaltningen.

Stöd till barnet när mamman får hjälp
Stöd till föräldrar

Många kvinnor tar kontakt med Kvinnocentrum för att få hjälp
och stöd. På Kvinnocentrum finns särskild personal och en
barnpedagog som tar hand om barnet, när mamman behöver få
prata ensam med en kurator. Med barn som bevittnar våld ska
man tänka precis som om barnet självt blivit utsatt för våld. När
våldsutsatta kvinnor söker hjälp inom socialtjänsten, ska utredningsenheten alltid ta ställning till om en utredning behöver
göras om barnets situation och om vilka behov barnet kan ha.

Inom socialtjänsten finns många olika verksamheter som kommer i kontakt med barn. På familjecentralerna som är öppna
verksamheter för barn och föräldrar på olika platser i Örebro,
finns socialtjänstens kuratorer som kan ge stöd i föräldrarollen.
På familjecentralerna finns också pedagoger och personal från
landstingets mödra- och barnhälsovård.
Personer runt barnet möts

Barn och föräldrar tillsammans

Ibland när en familj har problem kan nätverksmöten genom
Nätverkscentrum vara en bra hjälp. På mötena samlas de
personer som finns runt barnet för att tillsammans prata och

Familjebehandlingsenheten träffar barn och deras föräldrar.
Genom att möta och arbeta tillsammans med barnet och
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föräldrarna, får föräldrarna verktyg för att hjälpa sitt barn.
Föräldern kan behöva hjälp med att se och förstå vilka behov
barnet har och hur man som förälder kan tillgodose dem.
Barns behov i centrum

Ibland händer det att föräldrar har egna problem som
gör att de inte kan ta hand om sitt barn. Då görs alltid en
utredning där barnets behov är i centrum. I Örebro arbetar
utredningsenheterna med BBIC (barns behov i centrum).
Under utredningen granskar man vilka specifika behov som
just det barnet har och på vilket sätt de ska tillgodoses. Det
är viktigt och självklart att den som gör utredningen också
lyssnar på och pratar med barnet. Om det bestäms att barnet
inte ska bo hos sina föräldrar utan hos någon annan, ska en
familjehemssekreterare eller en socialsekreterare ha regelbunden
och tät kontakt med barnet.

Vägledande samspel – ett sätt att
förverkliga barnkonventionen i
vardagen
Sedan flera år har förskolor och skolor i Örebro kommun
arbetat enligt förhållningssättet Vägledande samspel/ICDP
i mötet med barn. Förhållningssättet är en metod för att
förverkliga barnkonventionen i vardagsarbetet.

Hjälp på ett och samma ställe

Sedan 2009 finns Barnahus i Örebro. Tanken med Barnahus
är att ett barn som varit utsatt för våld eller övergrepp inte ska
behöva komma till flera olika myndigheter, utan myndigheterna
får komma till ett ställe, dit också barnet kommer. På Barnahus
kan barnet till exempel träffa handläggare från socialtjänst, polis
och läkare.

Det kräver eftertanke och ett konsekvent förhållningssätt av oss
vuxna för att respektera barn som människor med lika värde och
rättigheter som vuxna. De vuxna måste sträva efter att förstå,
tolka och bekräfta barns initiativ och uttryck. Inom metoden
ägnas mycket uppmärksamhet åt förståelsen av barns avsikter.
Ökad lyhördhet är ett centralt begrepp och något som vuxna
kan träna och utveckla. Grunden för metoden är det positiva
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samspelet mellan barn och vuxna som är avgörande för en god
uppväxt och lärande.
Stunder av närhet

En viktig faktor i Vägledande samspel är att lyfta fram goda
exempel och ”gyllene ögonblick”, alltså möten och stunder av
närhet. Man övar och synliggör åtta olika teman om samspelets
möjligheter och den känslomässiga kommunikationens
betydelse för barns växande och lärande. Målet är att ge läraren
ett språk att beskriva sin vardag i mötet med barn, något som
också blir en hjälp att vara lyhörd. All utveckling och allt
lärande sker utifrån relationen mellan barn och vuxna. Det
är alltid den vuxne som ansvarar för mötet och skapar tilltro
till barnets kompetens. Kunskap om barn är en nödvändig
förutsättning för att förverkliga barnkonventionen.

En skolstudie (Berggren, 2005) visar också att eleverna ger
uttryck för mer lust, glädje och samarbete sinsemellan. Det
medför arbetsro i klassrummet och färre konflikter. Dessutom
har barnen bättre resultat på de nationella proven i skolor som
tillämpar Vägledande samspel än i andra skolor.

Arbetsglädje, arbetsro och bättre resultat

Vägledande samspel presenteras också på föräldramöten och
blir ett sätt att bjuda in föräldrar som inger förtroende, ger
delaktighet och ökar kvaliteten på dessa möten. Vägledande
samspel är ett sätt att vidmakthålla och fördjupa kunskapen
om barn, både för personal och föräldrar. Metoden för ut en ny
barnsyn som överensstämmer med barnkonventionen.

Sedan starten 2004 har nästan 150 specialpedagoger,
socionomer och rektorer utbildats. De har i sin tur till
uppgift att föra kunskapen vidare till personal på sina skolor
och förskolor, till barn och föräldrar. Rektorer använder
förhållningssättet i sitt ledarskap.
I handledningssamtal har många beskrivit positiva förändringar
av arbetsklimatet i förskolor och skolor. Med ökad lyhördhet
ökar harmonin och lugnet i barngrupperna. De vuxna upplever
arbetet roligare och mer stimulerande.
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Barnkonventionen i praktiken

”Oavsett bakgrund
ska förutsättningar för
alls rätt till deltagande
skapas.”

Barnperspektivet är ett av de tre perspektiv som nämns i
Örebro kommunfullmäktiges styrdokument ”Övergripande
strategier och budget” och ska genomsyra all kommunal
verksamhet. På Kultur- och fritidsförvaltningen tar man fasta
på barnperspektivet och har tagit fram ett policydokument,
som man bland annat ger till föreningar.
– Vi jobbar nära ihop med Örebro läns idrottsförbund som
träffar idrottsföreningarna och pratar om folkhälsofrågor och
barn- och ungdomsfrågor. Då kommer barnperspektivet in.
Vi har också ett samarbete med Örebro föreningsråd som
även träffar föreningar utanför idrotten. På så sätt når vi ut till
föreningarna, säger Elisabeth Rapp, handläggare på Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Ulf Lindin som arbetar på Fritid och ungdom, ser positivt på
att ungdomar ska kunna skapa egna arrangemang. En sådan
möjlighet ger föreningen Kulturhuset i Örebro. Örebro kommun hyr lokalerna och upplåter dem till föreningen.
– Kulturhuset och Ung peng har varit en lyckad kombination.
Mellan 150 och 200 arrangemang genomförs varje år på Kulturhuset, allt från konserter och skolavslutningar till poesikvällar. Ungdomarna har någonstans att vara och kan få hjälp med
regler och tillstånd som kan behövas för en aktivitet.

Kulturhus och ”Ung peng”

Sedan 2005 kan ungdomar mellan 13 och 24 år som bor i
kommunen söka bidrag för att skapa kulturarrangemang och
fritidsaktiviteter för andra ungdomar. Bidraget kallas ”Ung
peng” och är till för att uppmuntra, inspirera och stötta ungas
engagemang, idéer och kreativitet.
– Det är ett sätt att få unga att vara delaktiga och engagera sig.
Det har varit framgångsrikt och vi får in cirka 100 ansökningar
per år och ofta är det många ungdomar engagerade kring varje
arrangemang, säger ungdomskonsulenten Christer Moll.

Basket för flickor

I bostadsområdet Vivalla har ”Basket för flickor”
startats i samarbete med fritidsgården Vivallagården och
basketföreningen Örebro Multi Basketklubb. Idag deltar cirka
120 flickor.
– Oavsett bakgrund ska förutsättningar för ”alls rätt till
deltagande” skapas. Ett exempel är basketföreningen, som är
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en gemenskap med ideella ledare och som har förutsättningar
att skapa förtroende hos familjerna, så att flickorna får vara
med, säger Göran Sandahl, enhetschef på Fritid och ungdom i
Örebro.

”Ungdomarna som är
vår målgrupp måste
få vara med och
bestämma”

Förändrad syn på fritidsgårdarna

– Dagens föräldrar gick kanske själva på fritidsgården och har
med sig sin bild av hur en fritidsgård är. Vi vill jämställa oss och
fritidsgårdarna med en fotbollsklubb, inte vara en åtgärd från
samhällets sida, vilket gårdarna var i många år. Vi har sextio års
tradition att skaka av oss. Man ska gå till fritidsgården som en
plats för kamratskap, intressen och upplevelser. Därför jobbar vi
mycket med civila samhället som föreningar och organisationer.
Vi ser till att studieförbunden finns på fritidsgårdarna
med dans, sång och musik och vi har nära samarbete med
idrottsföreningar, fortsätter Ulf.

Delaktighet är inte så enkelt

2012 står Tegelbruket klart i stadsdelen Markbacken.
Inspiration till anläggningen har hämtats från Fryshuset i
Stockholm och tanken är att ungdomar, men också övriga
örebroare ska ha en plats att mötas på.
– Ungdomarna som är vår målgrupp måste få vara med och
bestämma hur Tegelbruket ska se ut, men det är inte så enkelt,
säger Göran.
– Det är svårt att engagera sig i något som inte finns ännu.
Som del av projektet Tegelbruket anställdes fyra ungdomar
som gjorde en enkätundersökning. 900 ungdomar svarade
och en av frågorna var: Vill ni ha inflytande i Tegelbruket? 20
procent svarade ja eller kanske. Många gånger när vi bjuder
in ungdomar så kommer det inga, men vi hoppas på att
ungdomarna ska vara med när verksamheten väl kommer igång,
avslutar Göran.

– Vi vill ta vara på ungdomars möjligheter. ”Du är välkommen,
här kan du utveckla dina intressen!” Den utgångspunkten
arbetar vi efter, tillägger Göran.
Kollo som vilket läger som helst

– Vår kolloverksamhet som cirka 500 barn deltar i, bygger på
att alla barn ska ha rätt till semester borta från hemmet i en
inspirerande miljö. Det är en verksamhet som vi har jobbat hårt
med. Kollo ska inte stämplas som någon social åtgärd utan vara
som vilket läger som helst, säger Ulf.
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Vill du veta mer?
Titta gärna in på www.orebro.se/barnkonventionen.
Där kan du följa Örebro kommuns samarbete med tio andra
kommuner i projektet Partnerskap för barnkonventionens
genomgörande. Du hittar också mer information på
barnkonventionens hemsida www.bo.se och Barnrättsakademins
hemsida www.oru.se/barnrattsakademin.

