Med barnets ögon

på Region Norrbotten

13 februari, Luleå

……
……

Eleanor Roosevelt, i FN 1953

” …det är i vardagen, lokalt, nära hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen,
som människor söker rättvisa, lika möjligheter och lika värde utan
diskriminering.
Om inte rättigheterna har någon betydelse där så spelar de ingen större
roll någon annanstans heller.”

Juridiskt bindande konventioner
• Europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (1952 och 1994)
• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1976)

Med ”alla” menas också andra
än vita.

• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1976)
• Konventionen mot rasdiskriminering (1972)

Med ”alla” menas också
kvinnor.

• Konventionen mot diskriminering av kvinnor (1981)
• Konventionen mot tortyr och annan kränkande behandling (1987)

Med ”alla” menas också barn.

• Konventionen om barnets rättigheter (1990)
• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(2009)

Med ”alla” menas också
personer med
funktionsnedsättningar.

Barnets rättigheter en del av de
mänskliga rättigheterna
•

Konventionen tar hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet,
samtidigt som den erkänner och bejakar barnets inneboende
resurser och värde.

•

Barnkonventionens budskap kan sammanfattas med att barn
ska respekteras och barndomen har ett värde i sig och är
inte en transportsträcka till vuxenlivet.

Barnkonventionen

OBS! Om du behöver justera
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och
välj verktyget ”Beskär” som
dyker upp i menyn.

•

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989.

•

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990.

•

En konvention är ett juridisk bindande avtal och en typ av
internationell överenskommelse mellan stater som tillträtt
konventionen.

•

Genom ratificering av en konvention blir en stat folkrättsligt
bunden av den och Sverige är därför skyldig att fullgöra
förpliktelser enligt konventionen.

•

Innebär en skyldighet att förverkliga barnets rättigheter enligt
barnkonventionen genom lagstiftning, administrativa och
andra åtgärder, vilket följer direkt av konventionen.

OBS! Om du behöver justera
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och
välj verktyget ”Beskär” som
dyker upp i menyn.

•

Konventionen blir däremot inte en del av den svenska rätten
direkt genom ratificeringen.

•

Konventionen måste införlivas med den svenska rätten.

•

Detta kan ske genom transformering eller inkorporering.

•

Det står varje land fritt att välja metod för införlivandet.

•

Bland de nordiska länderna har Norge, Finland och Island
inkorporerat barnkonventionen.

OBS! Om du behöver justera
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och
välj verktyget ”Beskär” som
dyker upp i menyn.

•

Genom Sveriges ratificering av barnkonventionen har riksdag
och regering förbundit sig att se till att den nationella
lagstiftningen stämmer överens med de åtaganden som följer
av konventionen.

•

En av principerna i den strategi för att stärka barnets
rättigheter i Sverige som riksdagen antog 2010 är att all
lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse
med barnkonventionen.

•

I Sverige har Barnkonventionen i vissa delar införlivats i
svensk rätt genom transformering. I andra delar har det
bedömts att det inte behövs någon transformering.

Varför har riksdagen beslutat att göra
barnkonventionen till lag?
•

Trots strategiska åtgärder och trots att barnets rättigheter
fortlöpande transformerats in i gällande rätt och gett avtryck i
ny lagstiftning har rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i
beslutsprocesser som rör barn.

•

Att barnkonventionen innebär skyldigheter på statlig och
kommunal nivå har inte heller fått tillräckligt genomslag i
verksamheterna.

•

Det behöver tydliggöras att Sveriges konventionsåtaganden
enligt barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer inom
offentlig verksamhet och att ett barnrättsbaserat synsätt ska
genomsyra all verksamhet som berör barn och unga.

•

Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som
svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

•

Genom att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, i
kombination med stöd och kunskapshöjande insatser, bedöms
ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.

En lag om inkorporering

OBS! Om du behöver justera
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och
välj verktyget ”Beskär” som
dyker upp i menyn.

•

Den 13 juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för
regeringens förslag att göra Barnkonventionen till
svensk lag.

•

Lagen har trätt i kraft den 1 januari 2020.

Vad innebär det att
barnkonventionen inkorporeras i
svensk lag?
•

Rättigheterna i barnkonventionen förs direkt in i den
svenska lagen. Det betyder att barns rättigheter får
en starkare ställning juridiskt.

•

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att
synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att
skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i
all offentlig verksamhet.

•

Ingen ny uppgift för tillämparna.

OBS! Om du behöver justera
bilden inom ramen –
dubbelklicka på bilden och
välj verktyget ”Beskär” som
dyker upp i menyn.

Lagstiftningen ska redan idag tolkas enligt konventionen.

•

Författningsbestämmelser kan utformas mer precist än
bestämmelserna i barnkonventionen och lagstiftaren kan då,
genom förarbetsuttalanden redogöra för de politiska
avvägningar som gjorts.

•

Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.

•

Lagen får företräde framför förordningar och
myndighetsföreskrifter

Vilken blir skillnaden med
barnkonventionen som lag gentemot som
ratificerad konvention?
•

Konventionens bestämmelser blir genom inkorporering gällande
som lag och kan, med reservation för att alla bestämmelser inte
är direkt tillämpliga i varje enskilt fall, läggas till grund för
myndigheters beslut i mål och ärenden även när
barnkonventionens bestämmelser inte uttryckligen framgår av
annan lagstiftning.

•

Inkorporering klargör att annan lagstiftning som rör barn, t.ex.
bestämmelser i föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen,
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
socialtjänstlagen, ska tolkas utifrån konventionen i dess helhet
och inte endast utifrån de bestämmelser som transformerats i
respektive lag.

•

Genom en inkorporering blir konventionen som helhet synligare
och det blir tydligt att rättigheterna i konventionen hänger
samman och ska tolkas i relation till varandra och finns samlade
i en lag. Konventionen blir ett sammanhållet regelverk att
förhålla sig till.

Den politiska dimensionen
Internationellt, nationellt,
regionalt, lokalt

Den juridiska dimensionen

Den pedagogiska dimensionen

Konventionen i det
nationella rättssystemet

Konventionen i praktiken

Den etiska dimensionen
Hur vi ser på barnet som
medborgare/invånare
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Grundläggande principer
I Barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande
principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som
rör barn.
•
•
•
•

Varje barn har samma rättigheter och lika värde
Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör
barn
Alla barn har rätt till liv och utveckling
Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få den
respekterad.

Barn finns i många
av regionens
verksamheter.

Barn är patient, anhöriga,
besökare, passagerare…

Skärmdump från Barnkonventionen – från teori till praktik. Västra Götalandsregionen
och SKR

•

Flera artiklar har transformerats in i svenska lagar (gäller
företrädandevis art 3.1 rörande barnets bästa och art 12 om barnets
rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få sina åsikter beaktade).

•

Exempel på lagar där BK synliggjorts:
•
•
•
•
•

Regeringsformen
Hälso- och sjukvårdslagen
Patientlagen
Tandvårdslagen
Diskrimineringslagen

Vad händer nu juridiskt 2020 och framåt
(Förutom det som redan är transformerat in i svensk lagstiftning…)

•

Kartläggning hur barnkonventionen överensstämmer med svensk
lagstiftning – klar nov 2020

Kartläggningen syftar till att ge stöd i det fortsatta arbetet med
transformeringen av barnkonventionens bestämmelser inom olika
rättsområden.
Särskilt redovisa hur bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att
uttrycka sina åsikter tolkas i den praktiska tillämpningen samt vilken
innebörd de ges inom olika rättsområden.

Vad händer nu juridiskt 2020 och framåt
fort.
•

Vägledning för tolkning för hur man tolkar barnkonventionen
ur ett folkrättsligt perspektiv – blev klar hösten 2019. Svår för
en handläggare utan juridisk kompetens att använda sig av.

•

Väntan på att det ska bli praxis (dvs. det behöver komma
avgörande från domstol)

•

Skrifter från myndigheter kommer ha ett tydligt
barnrättsperspektiv, då många myndigheter har
genomgått/genomgår barnombudsmannens barnrätt i
praktiken

•

Barnkonventionen blir även en lag som omfattas av
granskande myndigheter som t.ex. IVO

Barnperspektiv, barnets perspektiv
eller barnrättsperspektiv?
•

Barnperspektiv innehåller vuxnas uppmärksammande av
och förståelse för barns erfarenhet, upplevelse, uppfattning
och dess handlingar. Barnkompetens innebär att inneha en
särskild utbildning och förståelse om barns utveckling och
behov samt att kunna bemöta barn på ett respektfullt sätt.
Bara för att en har barnkompetens betyder det inte att man
uppfyller barnets rättigheter per automatik. (Samhällets
barnperspektiv)

•

Barnets perspektiv utgör barnets erfarenheter, tankar,
känslor, upplevelser, uppfattningar och förståelse av
situationer och sin egen livsvärld.

Barnperspektiv, barnets perspektiv
eller barnrättsperspektiv? Fort.
Barnrättsperspektiv:
•

Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda
medarbetaren och hela verksamheten arbetar
rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att
genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. Det kan
innebära till exempel strategier för att säkerställa barnets
rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn…

Barnperspektiv, barnets perspektiv
eller barnrättsperspektiv? Fort.
•

Ett barnrättsperspektiv genomsyrar en verksamhet när:
•
•
•
•
•
•

•

barnets fulla människovärde och integritet respekteras
barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas
barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion,
funktionshinder eller andra liknande skäl
barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och övervägs
i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt
barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad
tillräckliga resurser avsätts för att främja barnets rättigheter barn och
vuxna har god kunskap om barnets rättigheter

Barnrättsperspektivet kan lätt blandas ihop med begreppen barnperspektivet och
barnets perspektiv. Men det är inte samma sak.

