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Inledning
Rädda Barnen i Sverige är en folkrörelse för barnets rättigheter, med närmare 80 000 medlemmar, organiserade i cirka
200 lokalföreningar. Allt vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. I arbetet med denna rapport
har vi samlat kunskap från så väl nationell som lokal verksamhet, bland barn, lokalföreningar och distrikt, i projekt
och lokala verksamheter över hela landet. Vår medlemsrörelse är mycket engagerad i att bevaka genomförandet av
barnets rättigheter lokalt, något som är avgörande för möjligheten att påverka den kommunala nivån över hela landet.
En av de viktigaste slutsatserna är att förutsättningarna för barn att få sina rättigheter tillgodosedda varierar
mycket över landet. Sverige har ett långtgående decentraliserat styrelseskick, med stort självbestämmande för
kommuner och landsting. Denna demokratiska ambition ser dock ut att minska likvärdigheten i förverkligandet
av rättigheter. Under denna rapports samtliga områden återkommer effekterna av detta för tillgången till stöd
och tjänster då vi uppmärksammar de mest utsatta barnen i Sverige – asylsökande, papperslösa, barn med
funktionsnedsättningar, barn som är utsatta för våld och/eller psykisk ohälsa, barn i samhällsvård och barn
som lever i ekonomiskt utsatta situationer. Även vad gäller utbildning ser vi att likvärdigheten, som historiskt
varit stark i Sverige, nu minskar mellan skolor och elever. Genomgående kan vi konstatera att oacceptabelt
stora skillnader råder i vilket stöd barn i utsatta situationer kan få, beroende på var de bor.
I Rädda Barnens verksamhet har vi alltid ambitionen att möta och lyssna på barn, och basera våra slutsatser på
barns erfarenheter. Barn som Rädda Barnen möter i sina verksamheter och som är engagerade i Rädda Barnen
vittnar om att det finns stor potential att förbättra barns möjligheter att själva påverka sin livssituation och de
beslut som berör dem, både i skolan och i kontakter med myndigheter och politiska beslutsfattare.

1. Allmänna åtgärder för genomförandet
(art. 4, 42 och 44.6)
Nationell strategi och handlingsplan
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten antar en övergripande nationell handlingsplan om barns rättigheter
och säkerställer att den omfattar Barnkonventionens samtliga områden och tar tillbörlig hänsyn till det dokument
som antogs av FN:s barntoppmöte 2002: ”A World Fit for Children” samt den uppföljande rapporten ”A World Fit
for Children Plus 5 Declaration” (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 14).
Sveriges riksdag godkände i december 2010 en ny ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”, som

består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige
(punkt 2)1. Regeringen skriver i sin rapport till FN-kommittén för barnets rättigheter att man har som målsättning att i relation till strategin senare presentera regeringens åtgärder i ett samlat åtgärdsprogram (punkt 18)
och avsåg att besluta om regeringens tredje strategi för mänskliga rättigheter under hösten 2012 (punkt 12).
Rädda Barnen välkomnar den nya strategin för barnets rättigheter, men i likhet med den tidigare strategin från
1999 saknas ännu en åtgärds-/handlingsplan för genomförandet, vilket försvårar transparens kring och uppföljning
av den svenska barnrättspolitiken. De bristande möjligheterna till uppföljning av barnrättspolitiken påtalades
av både Riksrevisionen2 och Statskontoret3 i sina granskningar av den tidigare strategins genomförande.
För att strategins målsättningar ska bli verklighet krävs en konkret handlingsplan, med tydliga och tidssatta
mål och aktiviteter, som tilldelas tillräckliga finansiella och personella resurser och som dessutom har ett
tydligt uppföljningssystem.
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Sedan 2009, när den senaste nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter slutade gälla, saknar Sverige
både nationell strategi och handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i allmänhet. 2010 presenterades
ett förslag på ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige4, men ännu finns inget beslut. Att strategin och
tillhörande handlingsplan skjuts på framtiden är beklagligt även ur ett barnrättsperspektiv då starka och stabila
system för mänskliga rättigheter i allmänhet är en förutsättning för utvecklingen av barnrättsarbetet i Sverige.

Rädda Barnen rekommenderar:
-	Att regeringen snarast tar fram en handlingsplan där alla åtgärder för att
genomföra strategin för barnets rättigheter samlas
-	Att regeringen snarast slutför och presenterar den nya strategin för
mänskliga rättigheter

Resurstilldelning
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten fortsätter med och utökar sin rapportering av specifik statistik
uttryckt i siffror och i procent av statsbudgeten i fråga om genomförandet av Barnkonventionen, så att en korrekt
utvärdering kan göras av i vilken grad konventionsstaten uppfyller sitt åtagande enligt artikel 4 i konventionen.
Konventionsstaten bör också utöka sina åtgärder för att säkerställa likvärdig tillgång och tillgänglighet till tjänsterna
för alla barn, oavsett var de bor. I det hänseendet rekommenderar kommittén att konventionsstaten beaktar
rekommendationerna som följde på den allmänna diskussionen om ”resurser till barnets rättigheter – staternas
ansvar” 2007 (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 18).
”Vi kan ju inte sätta oss in i hela budgeten, men man skulle ju vilja få veta mer om vad
pengarna går till.” - Elev, Sundsvall5
Rädda Barnen har genom sitt arbete med de allmänna åtgärderna för genomförandet kommit till slutsatsen att
tydliggörande av hur mycket resurser som går till förverkligandet av barnets rättigheter inte är en prioriterad
fråga i Sverige. I studien Bra beslut för barn6, som Rädda Barnen genomförde 2010, säger en representant för
regeringen: ”Att presentera en särskild barnbudget ger dessutom en skev bild eftersom så mycket av det som
berör barn sker i kommunerna”. Även i kommunerna som granskades var det omöjligt att skapa sig en bild av
resursfördelningen - många gånger med ursäkten att den största delen av kommunens budget ändå går till barn.
Rädda Barnen välkomnar att den svenska regeringen i sin senaste rapport förtydligat resursfördelningen
något i och med att ett utdrag ur statsbudgeten presenteras. I den budget som presenterades under hösten 2013
ökades anslaget för det generella arbetet för genomförande av barnets rättigheter, men någon komplett sammanhållen bild av hur mycket resurser som går till förverkligandet av barns rättigheter är svår att få. Aktiviteter
för att säkerställa barns rättigheter bör ligga på ett flertal budgetområden, såsom det gör idag, men åtföljas av
lämplig information, till exempel en bilaga till budgeten. Där bör det tydligt framgå hur mycket av statens och
kommuners budget som går till arbete för barns rättigheter. Detta skulle bidra till att Sverige bättre lever upp till
rekommendationens andra del som handlar om likvärdig tillgång till tjänster för alla barn, oavsett var de bor –
och därmed vara ett relevant verktyg för att granska och lättare överkomma de rådande och oacceptabelt stora
kommunala skillnaderna (se även sid 8-9 och under respektive rapporteringsområde).
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Rädda Barnen rekommenderar:
-	Att regeringen med sina tillängliga styrmedel säkerställer en ökad möjlighet
att i statens och kommunernas budgetar och årsbokslut, följa resurstilldelning
och förbrukning inom barn- och barnrättsrelaterade områden
-	Att regeringen mer aktivt använder sig av den information som skulle genereras
av en mer detaljerad budget för att genom relevant resursfördelning överbrygga
de kommunala skillnaderna

Lagstiftande åtgärder, inklusive Barnkonventionens rättsliga ställning
Kommittén uppmanar konventionsstaten att vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att den nationella
lagstiftningen bringas i full överensstämmelse med konventionen och rekommenderar att konventionsstaten
fortsätter med och förstärker sina insatser för att Barnkonventionen formellt ska erkännas som svensk lag. Vidare
rekommenderar kommittén att Barnkonventionen alltid ska vara rådande i de fall där nationella bestämmelser
skiljer sig från den lag som innefattas i konventionen (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 10).
Regeringen genomförde 2011 (punkt 23) en kartläggning av svensk lagstiftnings överensstämmelse med
Barnkonventionen, som kom fram till att Sveriges lagar överlag lever väl upp till Barnkonventionens krav
(punkt 24). Det är dock anmärkningsvärt att utredningen inte omfattade Diskrimineringslagen, då den
så tydligt inte stämmer överens med Barnkonventionen. Alla diskrimineringsgrunder i artikel 2 finns inte
med i den svenska lagen (se även sid. 13). Rädda Barnen håller dock med utredarna som konstaterar att det är
främst i tillämpningen av svensk lagstiftning som de största bristerna finns (punkt 25).
En central del av så kallade lagstiftande åtgärder är att säkerställa att Barnkonventionen används av domstolar,
myndigheter, kommuner med flera, som ska tolka lagstiftningen - den så kallade konventionskonforma tolkning som Kommittén efterlyser i sin rekommendation. Rädda Barnen anser inte att detta sker i tillräcklig
utsträckning idag, bland annat på grund av att de yrkesgrupper som förväntas tolka svenska lagar i enlighet
med Barnkonventionen saknar tillräckliga kunskaper om hur de ska göra sådana tolkningar. I domskäl kan
man ofta utläsa skrivningar med innebörden att eftersom Barnkonventionen inte är lag är den inte formellt
tillämplig i Sverige och därför saknas anledning att pröva om annan lagstiftning strider mot konventionen.7,8
Myndighetspersoner som Rädda Barnen varit i kontakt med har sagt att ”Det finns vissa som hänvisar till
Barnkonventionen i sitt ärende, men vi följer lagen”. Rädda Barnen är fast övertygade om att brister i mycket
högre grad skulle kunna avhjälpas genom att föra in hela Barnkonventionens text i lagstiftningen– något Sverige
redan genomfört med den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna. En inkorporering skulle sannolikt bl.a. leda till att Barnkonventionen fick ett större
utrymme på grundutbildningar för professionella som möter barn.
Regeringen tillsatte i mars 2013 ytterligare en utredning med uppdraget att inom särskilt angelägna områden göra
en kartläggning av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med Barnkonventionen
och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med att
inkorporera Barnkonventionen i svensk rätt. Rädda Barnen medverkar i en referensgrupp till utredningen och
följer arbetet noga. Denna utredning har inte haft i uppgift att utreda hur en eventuell inkorporering skulle gå
till, vilket Rädda Barnen beklagar.
Att Barnkonventionen inte har den status i Sverige idag som skulle möjliggöra att barnets bästa verkligen sätts
i främsta rummet blir särskilt tydligt inom migrationsområdet. Ett exempel är den svenska lagen om särskilda
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bestämmelser om vård av barn och unga (LVU) och Utlänningslagen. LVU innebär bland annat att ett barn
kan placeras i samhällets vård om föräldrarnas förmåga brister. Om familjen sedan får ett beslut om avvisning kan
samma barn utvisas tillsammans med de föräldrar som inte ansetts kunna ta hand om barnet. Utlänningslagen
ges företräde framför den åtgärd som av sociala myndigheter ansetts vara för barnets bästa9.
I svensk lag är barnpornografibrottet placerat i kapitel 16 i Brottsbalken. Detta kapitel reglerar brott mot allmän
ordning, och brotten som tas upp däri anses inte vara brott mot person. Detta innebär att barn som finns
dokumenterade i övergreppsbilder och - filmer, och som har identifieras, inte anses vara brottsoffer när barnpornografibrottet ska avgöras, vilket leder till att de inte heller har rätt till målsägandebiträde och till det skydd
och stöd brottsoffer i övrigt får. Placeringen förmedlar också till domstolarna att detta inte ska ses som ett
sexualbrott, då det inte ligger i kapitel 6 där övriga sexualbrott är placerade. Detta i sin tur får sannolikt
konsekvensen att brottet ses som mindre allvarligt, att man inte beaktar att det är faktiska barn som utsätts
och kan vara en bidragande orsak till de låga straff som idag utdöms för barnpornografibrott. Rädda Barnen
anser därför att barnpornografibrottet bör flyttas från kapitel 16 till kapitel 6 i Brottsbalken.

Rädda Barnen rekommenderar:
- Att Barnkonventionen så snart som möjligt inkorporeras i svensk lag
- A
 tt principen om barnets bästa ska vara avgörande när olika lagar står i strid
med varandra
- A
 tt lagstiftningen ändras så att Utlänningslagen inte längre väger tyngre än
Lagen om vård av unga (LVU) och därmed säkerställa att inga barn kan utvisas
tillsammans med föräldrar vars omsorgsförmåga brister.
- A
 tt barnpornografibrottet flyttas från kapitel 16 i Brottsbalken (brott mot
allmän ordning) till kapitel 6 (sexualbrott) för att visa att detta är ett brott
mot person och möjliggöra att barnen ses som brottsoffer och målsägande

Oberoende övervakning
Kommittén rekommenderar:
(a) att konventionsstaten överväger att ge Barnombudsmannen behörighet att utreda individuella klagomål,
(b) a tt Barnombudsmannens årliga rapport presenteras för riksdagen tillsammans med förslag till åtgärder
som regeringen kan vidta för att genomföra Barnombudsmannens rekommendationer,
(c) a tt konventionsstaten fortsätter att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att Barnombudsmannen har
tillräckliga personella och finansiella resurser för att kunna utöva sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende
sätt, samt
(d) a tt konventionsstaten förser Barnombudsmannen med det stöd som krävs för att inrätta lokala företrädare
i syfte att tillförsäkra alla barn tillgänglighet till ombudsmannen, i synnerhet med tanke på de skillnader som
finns i resurser mellan olika landsting och regioner.
(Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 16)
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Rädda Barnen anser att det inom detta område finns stor potential att väsentligt förbättra barns möjligheter
att föra fram och driva sina ärenden, när deras rättigheter kränks. De s.k. Parisprinciperna är tydliga med vikten
av att institutioner för mänskliga rättigheter är oberoende. Det faktum att Barnombudsmannen tillsätts
av regeringen och även rapporterar till regeringen, istället för riksdagen, försvårar oberoende granskning.
Barnombudsmannen kan inte ta emot individuella klagomål – det finns inte heller något system som delegerar
detta ansvar till någon lokal instans. Ett utökat mandat för en än mer oberoende Barnombudsman, med lokala
kontaktpunkter dit barn kan vända sig om deras rättigheter kränks, skulle kunna stärka barns rättigheter
avsevärt. Utöver detta är det också angeläget att en ratificering av det fakultativa protokollet om klagomekanism
kommer till stånd snarast. En nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter bör etableras, med
stark barnrättskompetens, för att bidra till att tillämpningen av barns rättigheter stärks. Även i Sveriges
rekommendationer från FN:s råd för mänskliga rättigheter sägs att Sverige bör inrätta en oberoende institution
för mänskliga rättigheter.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt Barnombudsmannen görs oberoende på så sätt att ombudsmannen utses
av Riksdagen och institutionen rapporterar till Riksdagen
- A
 tt Barnombudsmannen ges möjlighet att ta emot enskilda klagomål direkt från
barn och får mandat att driva principiellt viktiga ärenden till domstol
- A
 tt regeringen ger nödvändigt stöd och riktlinjer så att varje kommun inrättar
en funktion med uppdrag att strategiskt driva på genomförandet av barns
rättigheter samt en lättillgänglig kontaktpunkt dit barn kan vända sig när deras
rättigheter kränkts
- A
 tt riksdagen fattar beslut om att inrätta en institution för mänskliga rättigheter
i enlighet med det förslag som tidigare presenterats av ”Utredningen för
utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter”10 och
säkerställer barnrättskompetens inom denna

Samordning
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten fortsätter att stärka sina insatser för att förbättra samordningen
och konsekvensen i arbetet för barnens rätt så att centrala och lokala myndigheter kan samarbeta på ett fullgott
sätt och så att barn, föräldrar och enskilda organisationer kan samverka. Kommittén rekommenderar dessutom att
konventionsstaten ökar sina insatser för att övervaka och följa upp beslut som fattas på kommun- och landstingsnivå
så att man kommer till rätta med de rådande skillnaderna och försäkrar sig om genomförandet av Barnkonventionen
på samtliga nivåer, även genom länsstyrelserna (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 12).
Barnets rättigheter ska gälla och tillämpas lika för alla barn som vistas i Sverige, oavsett var de bor. Det
decentraliserade styrelseskicket i Sverige, med ett långtgående kommunalt självstyre, kan ses som en generell
strävan mot decentralisering av all offentlig verksamhet – däribland utbildning och hälso- och sjukvård.
Kritik har dock framförts mot att det kommunala självstyret tillåter en lokal variation som försvagar den
nationella likvärdigheten. Staten, vars främsta uppdrag är att värna den nationella likvärdigheten, har med
de nationella ramverk som upprättats inte lyckats möta de utmaningar som fortsatt finns vad gäller allas rätt
att tillgå offentliga tjänster på lika villkor. Under denna rapports samtliga områden återkommer effekterna
av den icke-likvärdiga tillgången till stöd och tjänster då vi uppmärksammar de mest utsatta barnen i Sverige
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– asylsökande, papperslösa, barn med funktionsnedsättningar, barn som är utsatta för våld och/eller psykisk
ohälsa, barn i samhällsvård och barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer. Genomgående kan vi konstatera
att oacceptabelt stora skillnader råder i vilket stöd barn i utsatta situationer kan få, beroende på vilken kommun
de bor i - eller anländer till.
Baserat på erfarenheter från Rädda Barnens verksamheter, inte minst genom våra många lokalföreningar
i landet, kan vi konstatera att betydligt mer kan göras för att barns inflytande i beslutsprocesser ska öka
generellt i alla kommuner (se sid 17). Positiva initiativ finns i vissa kommuner, men saknas helt i andra. Ofta
är civilsamhället en starkt pådrivande och aktiv kraft i dessa initiativ och långsiktigheten blir därmed alltför
ofta beroende av civilsamhällets uthållighet.
Rädda Barnen anser att kvalitativ samordning grundas på tydlig ansvarsfördelning och ansvarstagande. Vi
vill se ett ökat ansvarstagande från regeringen i form av tydliga riktlinjer, med vidhängande nödvändiga resursfördelningssystem, för att skapa likvärdig tillgång till välfärdstjänster för alla barn, oavsett bostadsort. I dagsläget
finns brister i ansvarsfördelning och ansvarstagande vilket gör att arbetet för att säkerställa att barns rättigheter
tillämpas i praktiken – på alla nivåer i det svenska samhället – riskerar att bli fragmentariskt och kortsiktigt
snarare än strategiskt och långsiktigt. Ett helhetsgrepp och tydliga nationella riktlinjer saknas för att genomföra
strategin för att stärka barnets rättigheter samordnat på alla nivåer i Sverige. Detta påverkar även olika instansers och aktörers möjligheter att samverka. Stort ansvar läggs på SKL (Sveriges kommuners och landstings
samarbetsorganisation), som genom en överenskommelse med regeringen tagit på sig ansvar att sprida strategin
och stärka arbetet för barnets rättigheter i kommunerna. Detta arbete bygger på frivillighet varför det återstår en
utmaning i att säkra det systematiska genomförandet framöver.
Tanken att involvera civilsamhället ytterligare genom de så kallade Temadialogerna (punkt 38) har varit god,
tillfällena har dock varit få (fyra under de senaste fem åren) och formatet har inte tillåtit den dialog som
eftersträvades. Även för att nå konkreta resultat genom dessa temadialoger skulle grundläggande frågor kring
ägarskap och ansvarsfördelning behöva förtydligas. I Sverige sker samarbete med civilsamhället på alla nivåer,
inte minst på kommunnivå, där ideella organisationer i många fall agerar utförare av samhällstjänster som
stöd till utsatta grupper. Rädda Barnens grundhållning är att detta är acceptabelt i pilotverksamheter som
sedan överförs på offentliga huvudmän.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen - genom att särskilt beakta de rekommendationer som återfinns
under varje sakområde i denna rapport - vidtar kraftfulla åtgärder för att
eliminera de oacceptabla skillnader som råder mellan kommuners samhällsservice och barns tillgång till dem
- A
 tt regeringen utnyttjar den potential som det decentraliserade styrelseskicket
besitter, för att faktiskt utöka medborgarinflytandet i beslutsprocesserna, så
att det även kommer barn och ungdomar till del, genom permanenta,
barnvänliga strukturer
- A
 tt regeringen, både på statlig och kommunal nivå, säkerställer en regelbunden
dialog med civilsamhällets aktörer
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Statistik
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten förstärker sina insatser att etablera ett samordnat grepp mellan
alla organ som samlar in statistiska uppgifter om barn, och förbättrar den systematiska insamlingen av uppdelade
data som rör alla barns situation, i synnerhet barn med funktionsnedsättning, barn mellan 15 och 18 år som varit
utsatta för övergrepp och barn utsatta för sexuellt utnyttjande (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 20).
I Sverige har tidigare ingen samlad bild av tillgänglig statistik funnits att tillgå. Det har funnits minst 25 olika
myndigheter som producerat olika slags statistik om barn11. I synnerhet har jämförbar statistik på kommunal
och regional nivå ofta saknats. Som vi redan påvisat i denna rapport, finns med det decentraliserade styrelseskicket i Sverige en ständig risk för stora skillnader i villkor vad gäller barns rättigheter beroende på bostadsort.
Därför är det särskilt viktigt att ta statistiken till hjälp för att följa barns levnadsvillkor över landet med
syfte att kunna vidta väl anpassade förbättringsåtgärder. Rädda Barnen välkomnar de insatser som görs från
regeringens håll för att råda bot på det bristande statistikunderlaget, både vad gäller innehåll och samordning.
Barnombudsmannens statistikportal, Max18, är ett bra exempel – men statistikinsamlingen kräver utveckling
och en mer permanent ansats.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt Barnombudsmannen ges resurser för att långsiktigt driva och utveckla
Max 18 så att den innehåller all tillgänglig statistik om barn, inklusive yngre
barn, asylsökande och barn med funktionsnedsättning.

Kunskaper om barnets rättigheter
Kommittén uppmuntrar konventionsstaten att utöka sina åtgärder för att se till att alla barn är medvetna om
konventionen och dess två fakultativa protokoll och kan använda sig av dessa dokument för att försvara sina
intressen. Kommittén rekommenderar vidare att konventionsstaten erbjuder systematisk och fortlöpande utbildning
i mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, till alla personer som arbetar med och för barn (exempelvis
domare, advokater, poliser, offentliganställda tjänstemän, personal på olika lokala myndigheter, lärare, socialarbetare,
hälso- och sjukvårdspersonal och i synnerhet barnen själva) (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 22).
”Vi vet inte vad barnkonventionen är för något, vi har inte det i skolan”
- Läxläsningsgrupp, På lika villkor12
I Rädda Barnens undersökning Ung Röst 201413 svarade under hälften av de svarande att de hade hört talas
om Barnkonventionen14 och 28 % svarade att ingen i skolan har pratat med klassen om barnets rättigheter
det senaste året.
Rädda Barnen har som utgångspunkt att barns egna kunskaper om sina rättigheter är en grundläggande
förutsättning för deras möjligheter att faktiskt kräva att de också i praktiken omfattas av dem. All utbildning om
barnets rättigheter som riktas just mot barn och ungdomar skall därför ha som mål att koppla ihop rättigheterna
med vad de bör innebära i vardagen och vilka möjligheter som finns att få stöd i olika former då rättigheterna
kränks. Den nya skollagen tydliggör skolans roll att lära ut kunskap om barnets rättigheter. Rädda Barnen
hoppas att detta kommer ha effekt, men för att så ska ske krävs att lärarna har kunskap om konventionen
och dess praktiska betydelse.
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De yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn och/eller tillämpar Barnkonventionen i sitt arbete (till
exempel socionomer, jurister, hälso- och sjukvårdspersonal, lärare, psykologer och poliser) behöver fördjupade
kunskaper i vad den innebär och hur den ska tolkas i Sverige. Dessvärre kan vi konstatera att yrkesutbildningar
för dessa personer sällan ger den kunskap som behövs i och med att barns rättigheter ofta saknas som
obligatoriskt moment.
Den satsning som regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Barnombudsmannen har gjort på
utbildning i kommuner och landsting har haft positiv effekt. Utbildningarna har dock byggt på frivillighet
från kommuner och landsting, vilket inneburit att flera kommuner och landsting inte har varit delaktiga. I dagsläget finns beslut om att samarbetet kommer att fortsätta till och med juni 201415. Rädda Barnen vill understryka
att det trots de tre åren av satsning på utbildning finns ett fortsatt behov av kompetensutveckling bland kommuner
och landsting. De som genomgått en ”grundutbildning” och nu börjar vidta åtgärder för att stärka barns rättigheter
på lokal och regional nivå, behöver fortsatt stöd i sitt praktiska arbete.
Rädda Barnen uppskattar också att Barnombudsmannen har fått i uppdrag att översätta alla Barnrättskommitténs
allmänna kommentarer till svenska. Rädda Barnen har dock ännu inte sett några tecken på att dessa viktiga
tolkningsinstrument aktivt sprids till och används av beslutsfattare.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt barnets rättigheter blir en obligatorisk del i skolundervisningen, från
förskola till och med gymnasium
- A
 tt alla utbildningar för personer som i sitt yrkesutövande kan komma i kontakt
med barn och/eller komma att tolka Barnkonventionen, har kurser om barnets
rättigheter och dess praktiska tillämpning som en obligatorisk del i
grundutbildningen
- A
 tt alla yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och/eller
tolkar Barnkonventionen regelbundet erbjuds löpande kompetensutveckling
i barnets rättigheter, utvecklingen i praxis samt hur man talar med barn i
utsatta situationer

Internationellt utvecklingsarbete
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten fortsätter med och utökar sina aktiviteter inom det internationella samarbetet, bland annat genom att utföra barnkonsekvensanalyser och att vid sitt bilaterala samarbete
med andra konventionsstater ägna särskild uppmärksamhet åt Barnkonventionen, de fakultativa protokollen
och de sammanfattande slutsatser och rekommendationer som kommittén utfärdat i fråga om dessa länder.
Kommittén uppmanar konventionsstaten att beakta rekommendationerna som antogs år 2007 efter den allmänna
diskussionen om ”resurser till barnets rättigheter – staternas ansvar” (Kommitténs sammanfattande slutsatser
2009 p. 24).
Rädda Barnen anser att barnrättsutvärderingen (punkt 90) lyfte flera viktiga aspekter av den svenska biståndsmyndigheten Sidas stöd till och den egna utvecklingen av barnrättsarbetet. Precis som regeringen själv konstaterat
behövs ökade resurser – både inom Sida och på ambassaderna i världen. Rädda Barnen menar dock att
Sida, sin ambition till trots, inte har kommit igång med detta arbete. Inte heller har arbetet att introducera
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barnkonsekvensanalyser i bedömningsunderlaget för insatser eller det bredare barnrättsarbetet startat
(punkt 90 och 97).
Sverige har genom delaktighet i FN:s högnivåpanel om den nya agendan för global utveckling efter 2015 haft
en unik möjlighet att påverka världssamfundets långsiktiga arbete för fattigdomsbekämpning och hållbar
utveckling. Att Sverige aktivt deltar i dessa förhandlingar är bra - det finns dock en otydlighet kring vilka frågor
Sverige tänker fortsätta driva och huruvida Sverige konsekvent lyfter barnrättsperspektivet. Den avsikt som
Sida hade att sortera bland policies och styrdokument, och ta hjälp av flera biståndsaktörer, har varken slutförts
eller infriat de löften som målades upp kring processens transparens och inkluderande ansats. OECD/DAC har
återkommande påpekat behovet av tydlighet och fokus vad gäller Sidas prioriteringar, för att Sverige ännu bättre
ska använda de resurser som finns för biståndssamarbetet. Barnrättsskrivelsen från 200216 behöver uppdateras
och barns rättigheter i biståndet tydliggöras. Det är i dagsläget oklart hur arbetet med barns rättigheter kommer
påverkas av den nya biståndspolitiska plattformen och om kraven på fokus kommer på bekostnad av barns
rättigheter. Rädda Barnen hoppas att Sverige och Sida även fortsättningsvis ser barns rättigheter och mänskliga
rättigheter som en av grundpelarna i biståndet.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen ger Sida uppdraget att uppdatera Barnrättsskrivelsen med syfte
att tydliggöra barns rättigheter i biståndsarbetet
- A
 tt Sida fullföljer sitt åtagande att genomföra barnkonsekvensanalyser fullt ut i
bedömningsunderlag inför insatserna och säkerställer en långsiktig uppföljning
av dessa
- A
 tt regeringen och Sida uppvisar en större tydlighet i biståndsprioriteringarna
och konsekvent tillämpar det rättighetsbaserade perspektivet, inklusive
barnrättsperspektivet
- A
 tt Sida lever upp till sina åtaganden vad gäller aktiv involvering av
civilsamhället – i Sverige, och i synnerhet i de länder som omfattas
av svenskt bistånd

Ratificering av internationella dokument om mänskliga rättigheter
Kommittén vill uppmuntra konventionsstaten att överväga en ratificering av de internationella dokument om mänskliga
rättigheter som den ännu inte antagit, nämligen Internationella konventionen om skydd av rättigheterna för alla
migrerande arbetstagare och medlemmar av deras familjer, Internationella konventionen om skydd för alla personer
mot påtvingat försvinnande, och det fakultativa protokollet till Internationella konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 73).
Sverige har ännu inte skrivit under eller ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen. Enligt
statsbudgeten för 2014 är frågan om signering och ratificering under beredning inom Regeringskansliet.
Rädda Barnen beklagar att Sverige förhåller sig passivt till detta för barns rättigheter så avgörande instrument
och önskar en skyndsam beredning. Det finns också en tydlig aspekt av solidaritet för barn i andra länder som
borde väga tungt när det gäller att tillträda de instrument som tagits fram på internationell nivå, inom FN och
Europarådet, för att stärka skyddet för barn och barnets rättigheter. Sverige har ratificerat flera av Europarådets
betydande instrument för barns rättigheter, senast Konventionen om skydd av barn mot sexuell exploatering
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och sexuella övergrepp (CETS no 201). Sverige har dock inte ratificerat den Europeiska konventionen för utövandet
av barnets rättigheter (CETS no 160). Denna konvention tar upp rättigheter för barn i vårdnadstvister och ger
bl.a. barnet rätt till ett eget ombud - något som barn i Sverige saknar idag (se även sid 18).

Rädda Barnen rekommenderar:
- Att Sverige omgående ratificerar det tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen
- Att Sverige ratificerar Europeiska konventionen för utövandet av barnets rättigheter

2. Allmänna principer (art. 2, 3, 6, 12)
Icke-diskriminering
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten kontrollerar och säkerställer att artikel 2 i Barnkonventionen
till fullo efterföljs och att man följer befintliga lagar som främjar principen om icke-diskriminering beträffande
alla barn inom konventionsstatens behörighet. (kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 26).
Rädda Barnen anser att det är positivt att den nya svenska diskrimineringslagstiftningen (2008:567), som trädde
i kraft den 1 januari 2009, omfattar barn, vuxna och även diskriminering av barn på grund av förälders diskrimineringsgrund (punkt 111). Däremot anser vi att det är en stor brist att lagen inte uttryckligen omfattar
samtliga diskrimineringsgrunder som Barnkonventionens artikel 2 innehåller. Diskrimineringslagen omfattar
grunderna ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. De som saknas är alltså ras och hudfärg, språk och nationellt
ursprung, (som sannolikt kan anses täckta av ”etnisk tillhörighet”), politisk eller annan åskådning, socialt
ursprung, börd eller ställning i övrigt. Detta innebär till exempel att ett barn som inte kan följa med på en
kostnadsbelagd aktivitet arrangerad av skolan på grund av att han/hon inte har råd, inte anses vara diskriminerat enligt svensk lag, men däremot enligt Barnkonventionen (se även sid 31). Rädda Barnen anser att
det är ett problem att svensk lagstiftning i detta fall inte stämmer överens med konventionens grundprinciper
och beklagar att detta inte behandlades i den utredning om svensk lagstiftnings överensstämmelse med
Barnkonventionen som genomfördes 2011.
Som regeringens rapport beskriver har ca 20 % av landets skolungdomar intoleranta attityder gentemot utsatta
grupper (punkt 116). De svenska minoriteterna, och särskilt romer, upplever fortfarande regelmässigt diskriminering. Under hösten 2013 uppdagades till exempel att ett av landets polisdistrikt fört register över 4000 romer
från hela landet, och inkluderat även barn så unga som två år17. Detta har väckt mycket starka reaktioner.
Rädda Barnen får många signaler från sina lokalföreningar och verksamheter, främst i socioekonomiskt
utsatta områden, om en ökande segregation och rasism, som upplevs som mycket begränsande i vardagen
för barn och ungdomar. Rädda Barnens representanter möter ungdomar som omedvetet anpassat sina förväntningar till omvärldens. De slutar drömma om högstatusyrken och tar ner sina ambitioner, eftersom de tror
sig veta att det inte är någon idé. Ungdomarna upplever att de inte blir lyssnade på och tror inte att deras
röst kan göra skillnad. Många upplever att de ständigt diskrimineras, och att de begränsas i sin möjlighet
till inflytande och delaktighet i det svenska samhället. De ser också både det offentliga samhället och lokalt
näringsliv dra sig tillbaka i form av nedlagd/flyttad samhällsservice och minskat utbud av varor och tjänster
i det egna närsamhället18.
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”En av de främsta anledningarna till att vi gör projektet är att när du frågar någon ung
’Vad vill du bli?’ så har de inget svar. De känner inte till några möjligheter.”
- Projektledare för projektet Storebror/På Lika Villkor, Malmö19

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen tar den utbredda rasismen och diskrimineringen på största
allvar och stärker tillsynen av myndigheter som riskerar brista i likvärdighet
i sin behandling av barn och ungdomar
- A
 tt Diskrimineringslagen ändras så att alla grunder för diskriminering enligt
Barnkonventionens artikel 2 ingår

Barnets bästa
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten stärker sina åtgärder för att höja medvetenheten om innebörden i
och den praktiska tillämpningen av principen om barnets bästa samt säkerställer att artikel 3 i Barnkonventionen
på tillbörligt sätt återspeglas i konventionsstatens lagstiftning och handläggning. Dessutom rekommenderar kommittén
att konventionsstaten vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att säkerställa att principen om barnets bästa
utgör grunden i handläggningen och i alla beslut, i synnerhet beträffande asylärenden som innefattar barn, bland
annat genom att erbjuda regelbunden utbildning av personal hos Migrationsverket och hos de sociala myndigheterna
(Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 28).
Regeringen pekar i sin rapport på att principen om barnets bästa förts in i en rad lagstiftningar. Rädda Barnen
delar Barnombudsmannens uppfattning att trots att barnets bästa införts i ett antal portalparagrafer i svensk
lagstiftning har det inte visat sig vara tillräckligt för att säkerställa att principen får genomslag i praktiken.
(punkt 119) Dessutom stämmer inte lagstiftningens portalparagrafer alltid överens med artikel 3 i barnkonventionen. Till exempel står det i Utlänningslagen 1 kap 10 § ” I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas
vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”, en betydligt svagare skrivning
än artikel 3.
Rädda Barnen har också noterat brister i kunskapen hos beslutsfattare hur man utreder barnets bästa, och
särskilt hur man dokumenterar dessa utredningar. Vi ser detta ofta i ärenden om till exempel vårdnad av barn,
inom socialtjänsten och i tolkningen av barnets bästa i asylprocessen.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om barnets bästa
skyndsamt översätts till svenska och att denna sprids till alla som fattar beslut
som rör barn
- A
 tt beslutsfattare får kompetensutbildning i vad barnets bästa innebär och hur
det ska tolkas och utredas
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Barnets bästa inom socialtjänsten
År 2009 lämnade Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) en rad förslag i syfte att stärka stödet och skyddet
för barn och unga. Detta arbete följdes upp av regeringen med propositionen 2012/13:10, ”Stärkt stöd och
skydd för barn och unga” som senare antogs av riksdagen. Dessvärre utelämnades ett antal viktiga förslag
från den ursprungliga utredningen i denna proposition. En ny lag, kallad Lag om stöd och skydd för barn
och unga (LBU) hade föreslagits av utredarna. Den nya lagen ämnade vara mer lättillgänglig och användarvänlig och skulle sammanföra bestämmelserna om stöd och skydd för barn och unga som idag återfinns i
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Att särskilja och
sammanföra alla bestämmelser till barns stöd och skydd i en lag skulle innebära stora förändringar till det
bättre för många utsatta barn. Rädda Barnen menar att det skulle medföra ett ökat barnperspektiv där
barnets ställning som aktör och subjekt stärkts.
Barnskyddsutredningen föreslog även en bestämmelse om att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande
vid alla beslut enligt den föreslagna lagen (LBU). Den bestämmelse som regeringen istället valde att införa
anger att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård eller behandlingsinsatser för barn, vilket innebär en svagare skrivning.
Barnskyddsutredningen presenterade även flera förslag för att höja kvalitet och kompetens inom den sociala
barn- och ungdomsvården, bland annat genom införande av krav på behörighet och yrkesintroduktion vid
myndighetsutövning. Utredningen föreslog även att en specialistutbildning, om minst ett år för anställda
inom socialtjänsten, bör införas. Rädda Barnen beklagar att regeringen genom att utelämna ovanstående och
andra förslag inte fullt ut prioriterat ett förbättrat samhälleligt skydd och stöd för utsatta barn i Sverige.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen prioriterar förslagen som presenterades i barnskyddsutredningen
för att bättre tillvarata barns intressen och stärka principen om barnets bästa
i praktiken

Barnets bästa i asylärenden
Rädda Barnen ställer sig positiva till de insatser som gjorts av Migrationsverket för att säkerställa att hänsyn
till barnets bästa tas i alla delar av processen, bl.a. genom att ta fram styrdokument, rutiner och mallar till stöd
för att göra barnkonsekvensanalyser. Vidare är det positivt att personal utbildas för att möta barn. Dessa
åtgärder är dock inte tillräckliga. Det finns fortfarande uppenbara brister i myndigheters och domstolars
bedömningar av barnets asylskäl.
Rädda Barnen påbörjade 2013 en kartläggning av asylärenden rörande barn i familj. Det vi så här långt kan se är
att det i de flesta fall har åberopats skyddsskäl och/eller synnerligen ömmande omständigheter. Ytterst sällan har
flyktingskäl åberopats. Utredningarna visar att barn ofta hörs i asylärenden, men att de sällan får framåtsyftande
frågor som berör rädsla för återvändande. Rädda Barnen menar att det är viktigt att precisera barnspecifika
skäl som grund för flyktingskap, eftersom barns egna asylskäl inte utreds i samma utsträckning som vuxnas.
Enligt Barn- och ungdomspsykiatrin är ensamkommande barn med beslut om överföring enligt Dublinförordningen en utsatt grupp med omfattande psykisk ohälsa20. En dom från EU-domstolen i juni 2013 säger
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att ensamkommande barn som inte fått ett asylbeslut från en annan medlemsstat ska få sin ansökan prövad i
senaste asylland (det land de i stunden befinner sig i). Alla ensamkommande omfattas inte av den förändrade
praxisen utan vissa21 kommer även fortsättningsvis att överföras från Sverige till annan medlemsstat. Rädda
Barnen anser därför, och utifrån principen om barnets bästa, att regeringen och Migrationsverket bör överväga
ett generellt undantag för ensamkommande barn. I ärenden rörande Dublinförordningen har en person inte
rätt till ett offentligt biträde, detta gäller även ensamkommande barn. Beslut enligt Dublinförordningen har
stor inverkan på ett barns framtid och ett beslut om överföring kan överklagas. Då offentligt biträde saknas
ankommer det då på den gode mannen att överklaga beslutet. Detta anser Rädda Barnen är rättsosäkert då det
inte finns några formella krav på att en god man ska besitta den typen av juridisk kompetens22 .
Rädda Barnen anser att återvändande av ensamkommande barn enbart bör genomföras då det ligger i barnets
intresse och när det finns ett organiserat mottagande som innebär en långsiktig lösning för det enskilda barnet.
Alla möjliga alternativ ska ha beaktats och en noggrann barnkonsekvensanalys ska ha genomförts. Sverige driver
för närvarande ett EU-finansierat projekt23 som utreder möjligheterna att återvända ensamkommande barn som
fått avslag, främst till Afghanistan. Rädda Barnen är mycket tveksamma till att de mottagande institutioner som
planeras inom projektet kommer att kunna leva upp till dessa krav. Även inom detta projekt åligger det regeringen
att säkerställa att gedigna barnkonsekvensanalyser genomförs och blir vägledande i de beslut som fattas.
Principen om barnets bästa bör även ges större tyngd i fall som handlar om familjeåterförening och om att
bevara familjens enhet för att säkerställa att familjer och syskon inte splittras varken i väntan på uppehållstillstånd eller vid en utvisning (Se även sid 37).
Rädda Barnen välkomnar de framsteg som gjorts för att säkerställa papperslösa barns rättigheter. Däremot ser
vi med oro på gränspolisens uppdrag att öka effektiviteten och graden av verkställighet i avvisningsärenden 24.
Dessa insatser kan riskera att begränsa papperslösa barns reella möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter
till exempelvis hälso- och sjukvård, skola och fritid. Det behövs riktlinjer kring hur tvångsavvisningar av barn
får gå till så att dessa inte sker på ett sätt som kränker det enskilda barnets rättigheter.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen och Migrationsverket överväger ett generellt undantag från
Dublinförordningens regel om första asylland för ensamkommande barn
- A
 tt alla beslut kring återvändande av ensamkommande barn föregås av en
gedigen barnkonsekvensanalys som redogör för överväganden rörande barnets
asylskäl och barnets bästa, och där barnets bästa ska vara vägledande
- A
 tt regeringen säkerställer att papperslösa barn inte eftersöks via skolan
eller hälso-/sjukvårdsinrättningar.
- A
 tt både Migrationsverket, migrationsdomstolarna och offentliga biträden
får ökad kompetens om barnets rättigheter.
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Respekt för barnets åsikter
Mot bakgrund av artikel 12 i Barnkonventionen, och med hänvisning till kommitténs rekommendationer som antogs
vid den allmänna diskussionen om barns rätt att höras, som hölls den 15 september 2006, rekommenderar
kommittén konventionsstaten:
(a) a tt fortsätta att inom familjen, skolor, institutioner, domstolar och förvaltningar främja och underlätta, inklusive
genom lagstiftning, respekt för barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem, i enlighet med
artikel 12 i Barnkonventionen,
(b) a tt säkerställa att vuxna som arbetar med barn har utbildats att verkligen erbjuda de barn som har förmåga att
uttrycka sina åsikter lämpliga möjligheter att göra detta, och att tillbörlig vikt läggs vid barnens åsikter, samt
(c) a tt alla kommuner uppfyller kraven på barns aktiva deltagande och regelbundet ser över i vilken utsträckning
barns åsikter vägs in och vilket inflytande de har på relevanta politiska beslut och planering.
(Kommittén sammanfattande slutsatser 2009 p. 30)
”De som bestämmer i kommunen borde engagera sig mer i barnen och berätta för dem
att de kan påverka och förklara hur” - Ungdom25
Regeringen lyfter i sin rapport (punkt 137) Barnombudsmannens slutsatser kring att förarbeten till lagstiftning,
men även att lagstiftningen i sig, präglas av en misstro till barnets förmåga att ha egna åsikter. Rädda Barnen
delar Barnombudsmannens syn vad gäller bristen på institutioner, mekanismer och individer som faktiskt
är tillgängliga för barn och där deras åsikter hörs, beaktas och tillmäts tillbörlig betydelse utifrån ålder och
mognad. Denna brist omfattar en möjlighet att göra sin röst hörd i största allmänhet i frågor som rör och
intresserar barn och ungdomar, men också möjligheter att tillgå effektiva och barnvänliga klagomålsförfaranden
då situationen så kräver.
Rädda Barnen har nyligen avslutat ett projekt för att öka möjligheterna för barn att komma till tals och få
inflytande på kommunal nivå26. Projektet har tagits emot positivt av kommunerna, men har dock inte haft den
effekt Rädda Barnen önskat. Barnen upplever fortfarande efter projektet att de inte har inflytande på beslut
i sin kommun. Vissa kommuner har etablerat strukturer för att underlätta möjligheterna att ta in barns och
ungas åsikter, men flera av kommunerna saknar fortfarande ett barnrättsperspektiv i sitt arbete. Det är tydligt
att det på kommunal nivå finns mycket att göra för att säkerställa barnets rätt till inflytande och delaktighet 27.
I Ung Röst 2014 svarade 61 % av de tillfrågade att de har små eller inga möjligheter att föra fram sina åsikter
till dem som bestämmer i kommunen.
Rädda Barnen beklagar att Barnombudsmannen inte kan, som redan nämnts på sidorna 7-8, ta emot enskilda
klagomål. Har ett barn blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling i skolan, och skolan inte
har vidtagit nödvändiga åtgärder för att få slut på det, kan barnet vända sig till Barn- och elevombudet (BEO).
Är orsakerna till mobbningen någon av diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen kan barnet vända sig
till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Om ett barn anser att en myndighet, domstol eller kommun inte har
följt lagen i ett enskilt fall kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO). Dessa tre instanser täcker dock
inte in alla rättigheter i Barnkonventionen. DO och JO har heller inte speciella rutiner för handläggningen
av ärenden som rör barn och har inga särskilda informationsinsatser för att nå ut med sitt arbete till barn. Att
Barnombudsmannen inte kan ta emot enskilda klagomål begränsar därmed barnets rätt att komma till tals.
Rädda Barnen har noterat att i beslut som rör barn så fattas ofta dokumentation om på vilket sätt barn har blivit
hörda, vilken vikt deras åsikt har fått i beslutet och på vilket sätt man ämnar föra tillbaka beslutet till barn.
Vi ser detta särskilt i ärenden som rör vårdnaden av barn och inom socialtjänsten.

Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte rapport

17

Barnets rätt att komma till tals i asylärenden
I aktuella studier28 lyfts ensamkommande barns brist på inflytande i sina dagliga liv. Enligt lag ska till exempel
överförmyndaren på orten ge barnet tillfälle att yttra sig vid tillsättandet av den gode mannen. Enligt Rädda
Barnens rapport ”Oklart uppdrag - om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn”29 var det enbart
5 av 21 intervjuade barn som fått välja eller blivit tillfrågade om vem de ville ha som god man.
Rädda Barnen har sedan år 2010 ordnat ”mötesplatser” för ensamkommande barn och ungdomar som bott
i Sverige en tid. Erfarenheterna från träffarna är genomgående att många ungdomar upplever att de saknar
inflytande över sina egna liv. Exempelvis lyfter ungdomarna att det brister i frågor om att kunna påverka valet
av boende, tolk och undervisningsgrupp i skolan.
Barnets rätt att komma till tals i vårdnadstvister
Ett problemområde är barnets rätt att komma till tals i vårdnadstvister. Enligt svensk lag är barn inte part
i vårdnadstvisten, och har därmed inte talerätt och inte rätt till eget ombud. Socialtjänsten ska göra utredningar
om vårdnadsfrågan inför en förhandling i domstol, och i denna ska barnet höras, efter ålder och mognad.
Det finns dock brister i dokumentationen av detta, och det är sällan som barnet hörs direkt av domaren
och nämndemännen i domstolen. På grund av detta är det av yttersta vikt att barnet har möjlighet att få ett
eget ombud.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen i en handlingsplan för barnets rättigheter inkluderar konkreta
krav på alla relevanta myndigheter, kommuner och landsting, att tillämpa metoder
för att inhämta och beakta barns åsikter
- A
 tt riktlinjer tas fram för hur barnets åsikter i ett ärende som berör det
dokumenteras, både på vilket sätt barnet har hörts, vad barnet har fört fram,
vilken vikt barnets åsikter har fått i beslutet och på vilket sätt barnet ska få
information om beslutet
- A
 tt Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen tar fram
informationsmaterial riktat till barn om sina verksamheter och aktivt arbetar
för att nå ut till barn om att man kan vända sig till dem vid vissa rättighetskränkningar
- A
 tt ensamkommande och asylsökande barn i familj ges ett större inflytande i
särskilt viktiga beslut, såsom i val av boende, god man, utbildning och fritidsaktiviteter
- A
 tt barn som befinner sig i vårdnadstvister ges rätt till ett eget juridiskt ombud,
som får talerätt å barnets vägnar i ärendet
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3. Medborgerliga och politiska rättigheter
(art. 7, 8, 13-17, 19 och 37 a)
Motverka våld och övergrepp
Med hänvisning till FN:s generalsekreterares studie om våld mot barn ger kommittén följande rekommendationer till
konventionsstaten:
(a) V
 idta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra rekommendationerna från FN-studien om våld mot barn
(A/61/299) med hänsyn tagen till rapporten och rekommendationerna från den regionala konsultationen för
Europa och Centralasien (vid konferensen som hölls i Ljubljana den 5–7 juni 2005). Kommittén rekommenderar
i synnerhet att konventionsstaten särskilt uppmärksammar följande rekommendationer:
(i) att prioritera förebyggande åtgärder;
(ii) att verka för icke-våldsvärderingar och öka människors medvetenhet
(iii) att erbjuda hjälp till rehabilitering och återintegrering i samhället
(iv) a tt säkerställa barns deltagande, och
(v) a tt skapa tillgängliga och barnanpassade tjänster och metoder för rapportering av våld mot barn.
(b) A
 nvända rekommendationerna från studien som ett åtgärdspaket tillsammans med de olika samhällsfunktionerna
och, i synnerhet, i samverkan med barn för att säkerställa att alla barn skyddas från alla former av fysiskt,
sexuellt och psykologiskt våld samt för att komma en bra bit på väg med konkreta och tidsbestämda åtgärder
som behövs för att förhindra och ingripa mot sådant våld och sådana övergrepp.
(c) S amarbeta med och stödja Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för barn och
väpnade konflikter.
(d) R
 edovisa information om konventionsstatens genomförande av rekommendationerna från studien i nästa
periodiska rapport.
(Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 33 a -d)
I en nationell kartläggning från 2011 uppger ca 14 % av landets högstadieelever att de någon gång blivit slagen
av en förälder eller annan vuxen i hemmet (varav 3 % vid upprepade tillfällen). 5 % har blivit utsatta för
allvarliga former av misshandel såsom sparkar eller slag med tillhyggen 30.
En kartläggning som genomförts av Rädda Barnen under 201231 visar att de kommunala skillnaderna fortsatt
är mycket stora när det gäller utbudet av tidigt, förebyggande och lättillgängligt stöd till barn i utsatta situationer.
Liknande kartläggningar har gjorts vid två tidigare tillfällen. Allt fler kommuner svarar att de erbjuder krisstöd och samtalsgrupper, men det antal barn som rapporteras ha deltagit i sådana insatser har minskat sedan
vår tidigare kartläggning från 2009. En tredjedel av de kommuner som svarat saknade uppsökande socialtjänst.
Uppsökande verksamhet har sedan undersökningen gjordes blivit lagstadgad. Lagen föreskriver dock endast
att det ska finnas uppsökande verksamhet, utan att specificera vilken utbildning de som arbetar med den ska
ha. Hälften av landets kommuner har ingen familjecentral32. Den i lag föreskrivna tillgången till elevhälsovård
– med läkare, skolsköterska, psykolog och kurator – ser i praktiken väldigt olika ut i olika kommuner. För vissa
kommuner finns redovisat femsiffriga tal elever per heltidstjänstgörande33 psykolog. Siffrorna är något bättre
när det gäller kuratorer, men långt ifrån tillfredsställande. Psykolog och läkare sitter i liten utsträckning,
19 respektive 17 %, placerade på skolan i de kommuner som svarat, vilket rimligen försvårar tillgängligheten.
Även barns tillgång till rehabilitering efter att de utsatts för våld eller övergrepp varierar kraftigt över landet.
Dåliga kunskaper hos personalen om våld och övergrepp, alltför få anmälningar till socialtjänsten och en
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bristande tillgång till psykisk hälsovård präglar den svenska hälso- och sjukvården34. I stora delar av landet
saknas det helt enkelt en tydlig vårdkedja.
Som ett led i att bygga upp ett socialt skyddsnät för att tidigt fånga upp barn som riskerar att hamna i situationer
som eskalerar och/eller drabbas av psykisk ohälsa, har Rädda Barnen länge drivit att det bör införas en s.k.
garantinivå för förebyggande arbete och tidigt stöd för barn i utsatta situationer. Lagstiftningen har förbättrats,
men ger fortfarande bristande ledning när det gäller vilket utbud av förebyggande socialt arbete och tidigt stöd
man kan förvänta sig ska finnas i kommunerna. Fördelningen av resurser till dessa ändamål och kunskapsutveckling kring förebyggande arbete och tidigt stöd är otillräcklig.
I enlighet med Rädda Barnens garantinivå föreslår vi att det ska finnas förebyggande socialtjänst och lättillgängligt tidigt stöd för barn i alla åldrar och i alla kommuner. Detta innebär att det minst bör finnas:
• familjecentraler och ungdomsmottagningar i alla kommuner och i storstädernas alla stadsdelar
• f ungerande elevhälsovård, med läkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog med stor tillgänglighet
i samtliga skolor
• u ppsökande socialtjänst med koppling till en enhet inom kommun eller landsting som tillhandahåller krissamtal till barn som upplevt våld, stödgrupper/terapigrupper för barn i utsatta situationer, såsom till exempel
barn som upplevt våld i familjen, barn till föräldrar som missbrukar, barn till psykiskt sjuka föräldrar, eller
barn som upplevt en nära anhörigs död
En rapport från Rädda Barnen om anmälningsplikten visar bl.a. att personal inom BVC, förskola och skola,
som har nära samarbete med socialtjänsten, med personkännedom, oftast genom integrerat samarbete, som till
exempel på familjecentraler, oftare än andra anmäler oro för barn som far illa och känner sig tryggare med
hanteringen av anmälan. Den visar också att den som har färsk kunskap från sin fackutbildning, där anmälningsplikten ingått, har betydligt lättare för att hantera frågor kring anmälningsplikt35. Utöver kunskaper om den
lagstadgade anmälningsplikten behöver personal kunskaper om hur man inom sin profession på bästa sätt
kan stödja och underlätta för barn som lever i utsatta situationer – före, under och efter anmälan.
Vården har även en viktig roll för att förebygga och upptäcka våld samt ge vård och behandling till barn som
drabbats. Det visar sig dock att det är få Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som frågar barn om
erfarenhet av våld samt för statistik över detta 36. Detsamma gäller övrig hälso- och sjukvård då barn haft
kontakt med vården med anledning av besvär som kan relateras till våld de utsatts för men där de inte fått
frågan om de varit utsatta för våld37. Detta kan medföra att våldet förblir oupptäckt samt att barnet erbjuds
felaktig behandling.
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Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen tar initiativ till lagstiftning om en garantinivå för förebyggande
socialtjänst och tidigt lättillgängligt stöd för barn i utsatta situationer
(enligt definition ovan)
- A
 tt det ska finnas skriftliga, samordnade och väl förankrade rutiner inom all
barnverksamhet för att förhindra att barn i riskzon hamnar mellan stolarna
och blir utan stöd eller skydd
- A
 tt kunskap om barn som lever i utsatthet och om anmälningsplikt bör införas
som en obligatorisk del i samtliga grundutbildningar till yrken inom barninriktade verksamheter
- A
 tt det införs rutiner för att fråga nya patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom hälso- och sjukvården om erfarenhet av våld och
övergrepp, samt statistikföring för att kartlägga hur stor andel av patienterna
inom Landstinget som har utsatts för sexuella övergrepp, fysisk misshandel
eller bevittnat våld mot närstående

4. Familjemiljö och alternativ vård (art. 5,
18.1-2, 9-11, 19-21, 25, 27.4 och 39)
Kommittén rekommenderar konventionsstaten:
(a att vidta åtgärder som angriper orsakerna till det stora antalet barn som flyttas från sina familjer och också
de barn som rymmer hemifrån eller tvingas lämna sitt hem, för att säkerställa att barnen som rymmer eller
tvingas iväg hemifrån har tillgång till hjälp och får den rådgivning och det stöd de behöver,
(b) a tt ytterligare utveckla och genomföra handlingsprogram och metoder som förebygger placering av barn på
institutioner, bland annat genom att erbjuda stöd och handledning till de mest utsatta familjerna, utveckla,
bekosta och tillhandahålla föräldrautbildning för föräldrar i utsatta familjer och genomföra åtgärder som
höjer deras medvetenhet, samt
(c) a tt prioritera åtgärder för att skydda den naturliga familjemiljön och säkerställa att omhändertagande och
placering i familjehem eller på institution endast kommer i fråga när detta är för barnets bästa.
(Kommitténs slutsatser 2009, p. 35)
Barnet i vårdnadstvister
Vårdnadskonflikterna har ökat markant i Sverige28 , och Rädda Barnen får rapporter från socialtjänst och
barnpsykiatri om att barn i vårdnadstvister far illa, mår dåligt och inte får den hjälp de skulle behöva. Ett
av skälen är att hjälpen som erbjuds ofta förutsätter att föräldrarna kan samarbeta – vilket föräldrar i svåra
tvister sällan kan. Ytterligare en svårighet är att det saknas tillräcklig forskning och kunskap kring verksamma
interventioner.
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Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen tar initiativ för att säkerställa att barn har möjlighet att uttrycka
sig och få stöd och behandling på sina egna villkor med syfte att bättre tillgodose
barnets behov i vårdnadstvister

Barn som rymmer hemifrån
”Man kände ju inte sig trygg när man skulle sova, det var ju inte direkt så att man vill
börja blunda…” - Calle39
I Regeringens rapport (punkt 222) berättas att ”Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen gjort ett försök att
kartlägga hemlöshet bland barn och unga som befinner sig i gråzonen mellan familj och samhällets vård och
omsorg”. Man fann då ca 400 barn under en vecka i maj 2011. Rädda Barnen vill här framhålla att det finns
en dokumenterad metod att få fram uppgifter om hur många barn som rymmer och kastas ut hemifrån. I
Rädda Barnens rapport ”Tillfälligt uppbrott – om ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån40, redogörs
för en nationell kartläggning som gjorts av Rädda Barnen enligt vetenskapliga kriterier. Den visade att 11 %
av barn och unga under 18 år har erfarenhet av att rymma eller kastas ut hemifrån i minst 24 timmar. Undersökningen ger en god bild av omfattningen och situationen för dessa unga. De berättar bland annat om möten
med socialtjänsten. Genomgående berättar de att socialsekreterare som de mött inte lyssnat tillräckligt och
inte tagit deras berättelser på allvar, trots att de beskrivit situationer med mycket fysiskt och psykiskt våld.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen med hjälp av vetenskapliga metoder regelbundet kartlägger de
barn som rymmer eller kastas ut hemifrån41
- A
 tt förbättra samhällets riktade stöd till barn och unga som tvingas till uppbrott
från hemmet genom att utreda hur man kan stärka barnrättsperspektivet i socialtjänstens arbete
- A
 tt genomlysa konsekvenserna för barn av det rådande ”familjeperspektivet” hos
socialtjänsten, vilket innebär starkt fokus på att hålla samman familjer, med syfte
att hitta lösningar som bättre tillgodoser barnets/den unges önskemål
- A
 tt kommunerna uppdras att erbjuda såväl flera alternativ till boendelösningar
som kvantitativt fler boenden för drabbade ungdomar än vad som erbjuds idag

Övergrepp och vanvård
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten fortsätter med och stärker sina insatser för att erbjuda adekvat
hjälp till barn som är utsatta för övergrepp, genom bland annat:
(a) tidig upptäckt och behandling i fall som inbegriper övergrepp på barn,
(b) s ärskild föräldrautbildning riktad till familjer där risk för övergrepp på barnen föreligger,
(c) tillgång till rådgivning och hjälp med rehabilitering och återintegrering för alla våldsoffer,
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(d) a dekvat skydd för barn som utsatts för övergrepp i det egna hemmet,
(e) stöd till hjälplinjen för barn så att den kan upprätthålla dygnetruntservice för barn som behöver ringa dit, samt
(f) insatser för att öka medvetenheten hos allmänheten och utbildningskampanjer om de negativa konsekvenserna
av vanvård och misshandel, samt förebyggande åtgärder, exempelvis program för familjeutveckling och
utbildning i positiva, icke-våldsmetoder för uppfostran.
(Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 39)
Rädda Barnen anser det glädjande att även regeringen betonar samverkan och trygga omständigheter då barn
misstänks vara utsatta för brott. Samverkan i Barnahus är ett sätt att bättre tillmötesgå de särskilda behov
som barn har när de misstänks vara utsatta för brott. Antalet Barnahus i Sverige har ökat mycket snabbt: från
sex stycken år 2005 till 28 stycken år 2013. Rädda Barnens medlemsrörelse har i hög grad bidragit till framväxten
genom uppvaktningar, opinionsbildning och kunskapsspridning - lokalt och regionalt.
Mycket tyder på att situationen för våldsutsatta barn förbättrats i och med framväxten av barnahus i Sverige42 .
De riktlinjer för samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för brott och de kriterier för landets Barnahus
som regeringen tagit initiativ till att ta fram innebär ett stort steg framåt43. Mer resurser behöver dock investeras
i barnahusen för att komma ännu längre med det kvalitativa, barncentrerade arbetet och öka möjligheterna att
leva upp till de satta riktlinjerna. Rädda Barnen menar att det utöver regeringens fokus på ökad tillsyn behövs
investeringar i arbetsformer och adekvata resurser (personella och finansiella). Bristerna har redan påvisats
i bland annat Barnahusutredningen som visade att endast några få av de barnahusverksamheter som startat
de senaste åren lever upp till kriterierna44. En ny kartläggning av Rädda Barnen och Linköpings universitet
visar att situationen kvarstår även 201245. Rädda Barnens och Linköpings universitets kartläggning resonerar
även kring Barnahusens möjlighet att fungera som bas för nationellt kunskapsuppbyggande. Rädda Barnen har i
många år föreslagit ett nationellt kunskapscentrum för våldsutsatta barn. Barnahusen skulle kunna fungera som
bas för ett sådant centrum, genom att samla kunskap från de enskilda barnahusen i regionala kompetenscentrum,
som i sin tur utbyter erfarenheter och kunskap med ett nationellt kunskapscentrum som samordnar, samt
ansvarar för kompetensutveckling, certifiering och kvalitetssäkring/forskning.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt ökade resurser (personella, finansiella, kompetensmässiga) tilldelas Barnahus
för att leva upp till kvalitetskraven
- A
 tt alla Barnahus genomgår certifierings- och kvalitetssäkringsprocesser med
nationell samordning
- A
 tt regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att alla barn i Sverige som
misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp snabbt skall kunna tillgå
stöd på ett Barnahus
- A
 tt regeringen fattar beslut om att inrätta ett Nationellt kunskapscentrum för
våldsutsatta barn. Kunskapscentret ska ha en tydlig koppling till den praktiska
verksamheten på Barnahus
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Hedersrelaterat våld och förtryck
”Alltså du är gift med hela släkten, så är det, så enkelt är det. Alla vet vem du är.
Alla meddelar din mamma vart du är, alla meddelar vad du gör. Hur du ser ut, vad
dom tycker och det påverkar familjen för dom vill visa sig ett gott rykte.” - Helena46
De senaste åren har frågan om hedersrelaterat våld och förtryck fått mycket uppmärksamhet i Sverige och en
rad olika åtgärder har vidtagits på nationell och lokal nivå. Det finns ett fortsatt stort behov både av att arbeta
förebyggande och stärka insatserna när övergrepp sker i hederns namn. Det är av central betydelse i detta
arbete att få till fungerande samverkan mellan berörda myndigheter och frivilligorganisationer. Rädda Barnen
har i sitt samverkansprojekt ”Det handlar om Kärlek” - i samarbete med polis, socialtjänst med flera - besökt
skolor som ett led i förebyggandet av hedersrelaterat våld. Modellen utgår från ett rättighetsperspektiv där
diskussioner med elever om deras rättigheter är ett centralt inslag. ”Det handlar om kärlek” har lyfts fram av
regeringen som en nationell metod för att förebygga hedersrelaterat våld. Målet är att förmå kommuner att
göra den till en ordinarie verksamhet i skolorna. Detta kan även göra undervisning och arbete med mänskliga
rättigheter och Barnkonventionen i skolor mer levande.
Det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller kontakten med barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Misstänksamheten och fördomarna mot myndigheter gör att unga vänder sig till
frivilligorganisationer som kan bidra med förståelse för och stöd i hur man tar myndighetskontakter.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen ger alla kommuner långsiktiga förutsättningar och incitament
att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld. Myndigheter och frivilligorganisationer ska samverka i detta arbete
- Att barn får information om vilket stöd som finns att få om deras rättigheter kränks
-A
 tt professionella som möter barn och ungdomar i sin verksamhet ska ha adekvat
utbildning om hedersrelaterat våld

5. Grundläggande hälsa och välfärd
(art. 6, 18.3, 23, 24, 26 och 27.1-3)
Levnadsstandard
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inga
barn lever under existensminimum. Kommittén rekommenderar också att konventionsstaten vidtar lämpliga
åtgärder, däribland speciella stödåtgärder, för att säkerställa att barn, i synnerhet barn från socialt missgynnade
familjer, inklusive hushåll med ensamföräldrar och barn av icke-svenskt ursprung, inte lever i fattigdom, oavsett
var de är bosatta. Konventionsstaten bör överväga att upprätta en handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom
i tider av ekonomisk kris (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 53).
Vad som är en skälig levnadsstandard ska tolkas utifrån varje lands möjligheter och resurser. Som regeringen
framhåller i sin rapport finns många sätt att mäta ekonomisk utsatthet, alla med olika för- och nackdelar.
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Då Sverige inte har en officiell fattigdomsdefinition, har Rädda Barnen i samarbete med forskare tagit fram
ett kombinerat mått med två komponenter (se nedan), som vi menar visar vilka barn som inte får sin rätt till
skälig levnadsstandard enligt artikel 27 uppfylld. Även det officiella EU-måttet på risk för fattigdom, 60 % av
medianinkomsten i landet, används frekvent i Sverige. Regeringen har även nyligen tagit fram en egen absolut
definition (andelen barn som lever i hushåll med en inkomst under 1991 års relativa gräns, som sedan inflationsjusterats), som dock inte fått vidare spridning. De två komponenterna i Rädda Barnens definition omfattar barn
som antingen lever i en familj som någon gång under året fått försörjningsstöd från kommunen och barn som
lever i en familj som har så kallad låg inkomststandard, det vill säga familjens inkomster täcker inte nödvändiga
utgifter som boende, mat, kläder och försäkringar. Definitionen ringar alltså in de barn vars familjer inte har
tillräckligt för att täcka det nödvändigaste. Det innebär sannolikt att en stor del av de barn som lever under den
nivån begränsas i sin vardag, både vad gäller möjligheter i skolan, på fritiden och socialt.
Tillsammans bidrar dessa olika sätt att mäta till en mer fördjupad förståelse av barns ekonomiska villkor. Att leva
under en längre tid under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det nödvändigaste medför ofta stora
direkta konsekvenser för barn och hindrar deras möjligheter till deltagande och utveckling. Att leva under
villkor som skiljer sig drastiskt från majoritetssamhället bidrar till exempel till att forma ett barns förväntningar
på framtiden och dess uppfattning om sin egen tillhörighet till samhället.
Rädda Barnen har dokumenterat utvecklingen för barn i ekonomisk utsatthet i Sverige sedan 1991 - i hela landet,
varje kommun och även i stadsdelar i de största städerna. Statistiken är framtagen av Statistiska centralbyrån och
sammanställd av oberoende forskare. Vid tidpunkten beskriven i senaste rapport (år 2011) levde 232 000 barn,
eller 12,1 % av barnen i Sverige i ekonomiskt utsatta hushåll enligt definitionen ovan. Skillnaderna mellan olika
grupper av barn (mellan barn till ensamstående och sammanboende, respektive barn till föräldrar födda i Sverige
och utomlands) och mellan barn i olika kommuner och stadsdelar är mycket stora47.
Efter den ekonomiska krisen på 1990-talet, då barn på många sätt fick ta konsekvenserna av ekonomiska
nedskärningar, dröjde det ända till 2007 innan nivåerna normaliserats igen. Det visar, som kommittén
påpekar i sin rekommendation, på vikten av att ha beredskap (i form av handlingsplan, systematiserade
barnkonsekvensanalyser och uppföljningsmekanismer) för tider av ekonomisk kris. De senaste åren som
studerats har nivåerna legat mer stabilt. De flesta barnfamiljer har fått det bättre ställt, medan grupperna
med den svagaste ekonomin ligger mer stilla och alltså inte fått ta del av den välståndsökning det omgivande
samhället upplevt. Vi ser också en ökad boendesegregation där de största skillnaderna återfinns mellan
storstädernas stadsdelar (varierar mellan 1,7 och 62,3 % barn som lever i ekonomiskt utsatthet).
I gruppen med svag ekonomi ingår även många asylsökande i Sverige48. Dagersättningen till asylsökande har
inte förändrats sedan år 1994 och motsvarar i dagsläget cirka hälften av försörjningsstödet för en familj med
två vuxna och två barn. Till skillnad från det generella svenska barnbidraget minskas ersättningen per barn
från och med det tredje barnet.
En annan kategori som lever i ekonomisk utsatthet är papperslösa vuxna och barn49. I Socialstyrelsens tillsynsrapport från år 201050 framgår att det finns stora kommunala skillnader i hur socialtjänsten, som är den främsta
kontaktpunkten, bemöter papperslösa. I rapporten refereras till en kommunal kartläggning i vilken det framgår att
91 av de 140 kommuner som deltog i undersökningen, saknar riktlinjer för hur de ska ta emot papperslösa. Enbart
10 kommuner uppgav att de hade rutiner och 18 % att de någon gång beviljat ekonomiskt bistånd till papperslösa51.
Rädda Barnens erfarenhet är att det är svårt att få tydliga besked för vad som gäller angående socialtjänstens
stöd till papperslösa barn och möjligheterna att få ekonomiskt bistånd. Skillnaderna mellan olika kommuner, och
till och med mellan olika handläggare, är väldigt stora. Alla barn i Sverige, oavsett legal status, har samma rätt
till social trygghet och skälig levnadsstandard i enlighet med artikel 26 och 27 i Barnkonventionen.
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De ekonomiskt utsatta barn som Rädda Barnen möter vittnar om en känsla av att vara annorlunda och
utanför, i skolan och på fritiden. De känner oro inför framtiden, men tar ett stort ansvar för sina familjer
och väljer själva bort aktiviteter de vet att familjen inte har råd med52 .
”Jag har förlorat många vänner på grund av att vi inte har tillräckligt med pengar.
De tror inte att jag vill umgås med dem på grund av att jag inte kan följa med på saker.
Men det vill jag! Jag har bara inte de resurserna.” - Tjej, 17 år53
Boende är en central del av en skälig levnadsstandard. I Sverige berördes 2013 504 barn av vräkning54. Det
är en betydande minskning från föregående år, men Rädda Barnen menar att denna siffra måste minimeras
och att regeringens nollvision för antal vräkta barn måste tas på allvar. För att åstadkomma detta krävs ett
samordnat förebyggande arbete och tidiga insatser när risk för vräkning föreligger.
Regeringen framhåller i sin rapport att deras insatser inom olika politikområden ”innebär i sig en handlingsplan som sammantaget bidrar till att minska ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer”. En handlingsplan är
dock något annat, och fortfarande nödvändig för att på ett hållbart sätt förebygga och minska andelen barn i
ekonomisk utsatthet samt lindra de konsekvenser de upplever. En handlingsplan fungerar som ett redskap för
uppföljning och kan bli det verktyg Sverige behöver för att undvika att skillnader i socioekonomiska villkor blir
så betydande att stora grupper av barn riskerar att permanent hamna utanför samhället.
Sverige bör även bidra till det omfattande arbete mot barnfattigdom som idag bedrivs inom EU. För att försäkra
sig om att utvecklingen i Sverige bevakas systematiskt bör Sverige även rapportera om barnfattigdomsrelaterade
åtgärder i sina landrapporter inom ramen för EU:s 2020-process och de årliga nationella reformprogram varje
medlemsstat ska lämna till EU-kommissionen.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom med fokus
på de mest utsatta grupperna, med utgångspunkt i Barnkonventionen samt
EU-rekommendationen Investing in Children – breaking the cycle of disadvantage
- A
 tt socialtjänstlagen ändras för att tydliggöra skyldigheten att arbeta
förebyggande mot vräkning av barnfamiljer, enligt förslag från Barnombudsmannen
och Kronofogden55
- A
 tt nivån för dagsersättning för asylsökande ses över med avsikt att höja den
till en nivå som motsvarar dagens kostnadsläge

Barn med funktionsnedsättning
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten, i enlighet med artikel 23 i konventionen och med hänsyn
tagen till kommitténs Allmänna kommentar nr 9 (CRC/C/GC/9) liksom konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, fortsätter att stärka sina åtgärder för att skydda och främja rättigheterna för barn
med funktionsnedsättning, bland annat genom:
(a) a tt utveckla och genomföra en övergripande politik som skyddar barn med funktionsnedsättning och
säkerställer deras lika tillgång till social, utbildningsmässig och annan service,
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(b) a tt säkerställa att lika tillgång till samhällets tjänster ges till barn med funktionsnedsättning, med hänsyn
tagen till standardreglerna för lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning (FN:s generalförsamlings
resolution 48/96),
(c) a tt vidta nödvändiga åtgärder för att samla in korrekt och uppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning, samt
(d) a tt erbjuda lika utbildningsmöjligheter för barn med funktionsnedsättning, bland annat genom att ge nödvändigt
stöd och säkerställa att det finns lärare som är utbildade för att undervisa barn med funktionsnedsättning inom
ramen för den ordinarie skolan.
(Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 41)
I den svenska skollagen är inkludering utgångspunkten och skollagen säger också att särskilt stöd ska ges inom
den vanliga elevgruppen, om det inte finns särskilda skäl för att barnet ska gå i särskild undervisningsgrupp
eller få enskild undervisning56 Skolinspektionens granskningar av skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar57 visar att inkludering inte alltid lyckas. Hänsyn tas inte alltid till elevernas olika förutsättningar
och lärandemiljön anpassas inte alltid efter deras behov. Ofta är det elevernas delaktighet som brister.
Det finns fortfarande alltför stora hinder i vägen när det handlar om barn med funktionsnedsättningar och
deras rätt att fritt välja skola. Varje kommun är skyldig att tillhandahålla utbildning för alla barn, men dessvärre
finns en formulering i Skollagen som gör det möjligt för enskilda skolor att neka elever med funktionsnedsättningar en plats med hänvisning till att det skulle innebära ”betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter”. Rädda Barnen anser att det är oacceptabelt, och helt oförenligt med Barnkonventionens art. 2
och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, art. 7, att lagstiftningen gör
det möjligt att diskriminera på dessa grunder. Det finns också en överhängande risk att dessa formuleringar
tillämpas vidare än vad lagstiftaren hade i åtanke – vilket kan försvåra för ett mycket stort antal elever med
funktionsnedsättningar och särskilda behov. Allt fler barn kan hänvisas till en annan skola som ligger långt
hemifrån eller där de av andra skäl inte vill gå.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt Skollagens skrivningar om inflytande och delaktighet i beslut som gäller
utformningen av undervisningen och lärandemiljön omsätts i praktiken även
vad gäller barn med funktionsnedsättningar
- A
 tt regeringen ändrar de formuleringar i Skollagen som gör det möjligt att neka
vissa elever plats på en skola med hänvisning till ”betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter”
- A
 tt regeringen riktar ytterligare resurser mot att säkerställa att det fria skolvalet
är fritt, i praktiken, även för barn i behov av särskilt stöd
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Hälso- och sjukvård
Kommittén rekommenderade Sverige att garantera alla barn, inklusive barn utan ID-handlingar, rätt till hälsooch sjukvård på samma villkor som barn som lagligen vistas i landet (jfr. Kommitténs sammanfattande slutsatser
2009 p. 60–61).
Den 1 juli 2013 trädde en lagändring i kraft som gav gömda och papperslösa barn rätt till hälso- och sjukvård på
samma villkor som andra barn bosatta i Sverige. Rädda Barnen välkomnar detta. Eftersom hälso- och sjukvård
är en grundläggande mänsklig rättighet och föräldrars fysiska och psykiska mående även påverkar barnet i mycket
hög grad är det beklagligt att lagändringen inte innefattar vård på lika villkor även för asylsökande och papperslösa vuxna. Idag har dessa vuxna endast rätt till vård som inte kan anstå.
Att ha laglig rätt till vård är en nödvändig förutsättning för att så många som möjligt också skall ha reell
tillgång till vården. Den faktiska tillgången kan undermineras av brist på information, fysisk tillgänglighet
och oro för vad vårduppsökande initiativ kan leda till. Särskilt papperslösa barn och vuxna behöver kunskaper
om vården som erbjuds - och under vilka förutsättningar - för att känna tillit och tillräcklig trygghet att ta vara
på de möjligheter som finns. Rädda Barnen anser att papperslösas försök att uppsöka vård inte får utnyttjas till
att exempelvis verkställa avvisningsbeslut.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt även vuxna asylsökande och papperslösa ska ges rätt till vård på samma
villkor som övriga personer bosatta i Sverige
- A
 tt regeringen, för att garantera den faktiska tillgången till hälso- och sjukvård,
säkerställer att papperslösa barn inte eftersöks via hälso- och sjukvårdsinrättningar
- A
 tt regeringen aktivt arbetar för att papperslösas rätt till vård understöds av
nödvändiga informationsinsatser och andra åtgärder för att lagändringen ska få
det praktiska genomslag som var syftet

Psykisk hälsovård
Kommittén rekommenderar konventionsstaten att förstärka den psykiska hälsovården, både vad gäller förebyggande och ingripande program, för att säkerställa att alla barn som behöver det får adekvat behandling
och vård utan onödig fördröjning. Dessutom bör konventionsstaten säkerställa ett bättre samarbete mellan
relaterade tjänstesektorer, såsom skolor, socialvård, rättssystem för ungdomsbrottslingar, behandlingscenter
för alkohol- och narkotikamissbrukare etc. Kommittén uppmanar konventionsstaten att förstärka hälsovårdsresurserna för människor med självmordsbenägenhet och att vidta åtgärder för att förebygga självmord inom
riskutsatta grupper (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 51).
Sedan ett antal år har den Barn- och ungdomspsykiatriska vården i Sverige utvecklats mot att bli en högspecialiserad instans med fokus på stöd och behandling av barn med svårare och mer komplicerade psykiatriska
tillstånd58. Utan tvekan behövs dessa specialiserade tjänster - vilket dock innebär att psykisk ohälsa samt stöd
och rådgivning till barn och föräldrar, när barnen har mildare symptom, inte längre tas emot och behandlas
inom barn- och ungdomspsykiatrin inom de flesta landsting. En sammanhållen plan för vilken instans som ska
tillhandahålla dessa insatser saknas. Det har därför konstaterats, bl.a. av Sveriges Kommuner och Landsting, att
en ”första linjens psykiatri för barn och unga med lindriga eller måttliga symptom på psykisk ohälsa” behöver
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byggas upp. Inom några landsting pågår också en process för att ta ansvar även för den så kallade första linjens
uppdrag att ansvara för den psykiska ohälsan. Utformningen och resurssättningen av insatserna varierar
emellertid kraftigt och på ett sätt som är oacceptabelt för barn, unga och föräldrar i behov av stöd, råd och
behandling. Rädda Barnen kan konstatera att många barn och föräldrar i behov av grundläggande stöd och
behandling söker sig till Rädda Barnens behandlande verksamhet, till föräldratelefon, mailkontakter och vår
gruppverksamhet i brist på andra alternativ och därför att man saknar överblick över vilka vårdgivare som
finns lokalt.
Inom ramen för Rädda Barnens krav på en garantinivå59 (se sid 20-21) lyfter vi särskilt elevhälsan (se även sid 33).
Denna har en viktig roll i att ge stöd och identifiera barn som lider av psykisk ohälsa. Elevhälsovården arbetar
dock i första hand förebyggande och med friskvård, och fyller inte fullt ut funktionen av att ge ett första stöd
och behandling till barn med lindrigare psykisk ohälsa.
För barn som inte har uppnått skolåldern finns oftast bara BVC eller vårdcentralen, vilka vanligen inte har
kompetens att hantera barns psykiska ohälsa. Därför krävs ytterligare tydligt utpekat ansvar inom vården för
vart barn i alla åldrar, och deras föräldrar, kan vända sig för ett tidigt stöd för barn med psykisk ohälsa.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen säkerställer en välfungerande kedja av både specialiserad och
icke specialiserad vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
- A
 tt ansvaret för ett första mottagande av barn och unga med psykisk ohälsa
ska vara tydligt utpekat och resurssatt i samtliga kommuner och landsting

6. Utbildning, fritid och kulturverksamhet
(art. 28, 29 och 31)
Rätten till utbildning
Kommittén rekommenderade fortsatt arbete för att garantera att alla barn kan tillförsäkras rätten till utbildning,
inklusive barn utan uppehållstillstånd, såsom ”gömda barn” och papperslösa barn (jfr. Kommitténs sammanfattande
slutsatser 2009 p. 54–55).
Rätt till utbildning för ensamkommande barn vid HVB
Ensamkommande barn och ungdomar bor ofta på HVB-hem både i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd
och efter att beslut meddelats – även när de beviljats permanent uppehållstillstånd. De är därför en viktig, men
ofta bortglömd grupp, i diskussioner kring rätt till utbildning för ”barn i samhällets vård”. Ensamkommande
barn som bor på HVB-hem går i regel i vanlig skola, vilket kan betyda mycket för att bryta isoleringen för
dessa barn och ge stabilitet i tillvaron.
Genom de av Rädda Barnens lokalt aktiva medlemmar som arbetar för och med ensamkommande barn vet
vi att det finns stora kommunala skillnader. Särskilt måste ensamkommande barns rätt till utbildning när de
är i transit60 tillgodoses. Rädda Barnen får rapporter om barn som enbart går ett par timmar per dag i skolan.
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”På grund av förberedelseklassen ligger jag två år efter mina jämnåriga kamrater.
Jag är ledsen över det. Jag har förlorat så mycket tid.” - Flicka från Irak61
Skolverket har kritiserat kommuners så kallade förberedelseklasser. I mottagande av nyanlända barn behöver
kommuner och skolor tydligare riktlinjer för hur man hanterar detta. Det krävs en bra balans mellan nyanländas
behov av särskilt stöd och behov av att ”integreras” med övriga elever. I många kommuner ser vi en inlåsningseffekt där nyanlända, inklusive ensamkommande barn, blir kvar i förberedelseklasser orimligt länge. Förberedelseklasser har lägre ambitioner och förväntningar på vad eleverna ska uppnå för resultat, vilket kan hämma den
enskildes förmåga att tillgodogöra sig utbildning62. Satsningar på att nyanlända barn och ungdomar ska lära sig
svenska är viktiga men får inte ske så att ämnesundervisningen blir lidande; den måste fortskrida på deras
modersmål eller annat språk som fungerar så att eleverna inte förlorar tid i onödan.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt asylsökandes och ensamkommande barns rätt till utbildning säkerställs även
när de är ”i transit”, det vill säga under tiden en mer långsiktig lösning för
boende utreds
- A
 tt regeringen säkerställer att förberedelseklasser för nyanlända tillhandahåller
en undervisning av hög kvalitet, inklusive studiehandledning på elevernas
modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att gå vidare till ordinarie skolgång
så snart som möjligt

Rätt till skolgång för papperslösa barn
De nya bestämmelserna om utbildning för papperslösa barn, som trädde i kraft sommaren 2013, är ett stort
steg i rätt riktning. Däremot ser Rädda Barnen även fortsättningsvis många praktiska hinder för att dessa
barn fullt ut ska kunna få rätten till utbildning tillgodosedd. Dessa handlar både om hinder som medför att
barn faktiskt inte vågar ta del av utbildning och om brist på information. Det saknas till exempel ett uttryckligt
förbud mot att hämta barn för tvångsavvisning på eller i anslutning till förskole- eller skolverksamheten. Det
är inte allmän praxis att polisen gör detta, men ett förbud skulle innebära en ökad trygghet för barnen. Dessutom
är kommuner i behov av ytterligare stöd och vägledning i hur de kan nå papperslösa barn samt i hur de kan
säkerställa varje barns rätt till en trygg skolgång.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen, för att garantera den faktiska tillgången till utbildning för
papperslösa barn, säkerställer att papperslösa barn inte eftersöks via skolor
och förskolor
- A
 tt regeringen aktivt arbetar för att papperslösas rätt till utbildning understöds
av nödvändiga informationsinsatser och andra åtgärder för att lagändringen ska
få det praktiska genomslag som var syftet
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Likvärdig skolgång
Likvärdighet inom utbildning innebär enligt Skolverket; lika tillgång till utbildning, likvärdig kvalitet i utbildningen samt att utbildningen ska vara kompensatorisk, alltså att den kompenserar för de svårigheter elever
kan ha beroende på socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättningar, vistelsetid i Sverige och liknande.
Som nämns under punkt 56 menar regeringen i sin rapport att det svenska skolväsendet präglas av hög likvärdighet internationellt sett. Skolverket konstaterar dock att spridning och variation av resultat mellan skolor,
mellan elever, mellan klasser och även mellan kommuner ökat de senaste åren63.
Skolverket konstaterar även att betydelsen av elevernas sociala bakgrund fortsatt är stor. Vidare konstateras
att skolan inte i tillräcklig utsträckning förmår kompensera för elevernas bakgrund. Detta bekräftas även av
Skolinspektionen64, som konstaterar att skolan har svårt att leva upp till uppdraget att uppväga skillnader i
elevernas förutsättningar.
De största skillnaderna mellan olika skolors resultat finns i förortskommuner och större städer. Rädda Barnen
har fokuserat sitt arbete i socioekonomiskt utsatta områden i och runt storstäderna och kan se en oroväckande
tendens till utarmning av samhällsservice och skolor i dessa områden. Rädda Barnen får höra från barn och
unga att lärares förväntningar på elever i utsatta områden inte bygger på varje elevs rätt till utveckling utan
mer tar avstamp i förutfattade meningar om vad som antas är möjligt. Skolinspektionen beskriver att de alltför
ofta ser exempel på att skolan anpassar undervisningen till förväntade misslyckanden hos enskilda elever
och elevgrupper, istället för till vad eleverna behöver för att lyckas65.
”Flera lärare diskriminerar och favoriserar efter hur vi ser ut eller varifrån vi kommer.”
- Elev, årskurs 966
Den nya skollagen skärper kraven på likvärdighet i skolsystemet och betonar skolans kompensatoriska uppdrag.
Detta välkomnar Rädda Barnen. Men fortfarande saknas åtgärder för att ytterligare säkerställa likvärdig
utbildning för alla barn oavsett bakgrund. Skolans roll är fundamental, men en enda aktör kan inte uppnå det
målet. Samverkan mellan olika aktörer och politikområden måste ske för att säkerställa likvärdigheten inom
utbildningen och det kompensatoriska uppdraget.
Skolinspektionen beskriver i ovan nämnda rapport även brister i individanpassning utifrån elevernas förutsättningar
och behov. Det kan handla om möjligheter för elever till inflytande eller hur behov av särskilt stöd utreds.
Rädda Barnen anser att en helt avgiftsfri skola är en grundförutsättning för alla barns rätt att tillgå utbildning på
lika villkor. Skollagen säger att skolan ska vara avgiftsfri, men att det i förskola och grundskola får förekomma
enstaka inslag av obetydliga kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till
ett museum. Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra läroverktyg utan kostnad. I gymnasieskolan kan
huvudmannen bestämma att eleverna själva ska hålla med enstaka egna hjälpmedel. På grund av en alltför stor
tolkningsmån i regelverket tar en del skolor ut alltför höga avgifter för till exempel skolutflykter och andra
aktiviteter. Kommuners riktlinjer och regler ser väldigt olika ut runt om i landet. I Stockholms län exempelvis
har bara tre av 25 kommuner fattat beslut om en helt avgiftsfri skola67.
De flesta barn i Sverige lever i familjer som kan betala mindre summor för aktiviteter i skolan - men det gäller
långt ifrån alla. I Ung Röst från 2014 anger 6 % att de tvingats avstå från en skolaktivitet för att den kostade
pengar. 43 % av eleverna i undersökningen uppger att de uppmanats att ta med pengar till en aktivitet i skolan
under det senaste året.
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”Mamma brukar fråga mig om jag vill ha någonting men jag säger alltid nej. Jag vet hur
hennes ekonomi är, att hon har det svårt, så varför ska jag göra det svårare? Så länge
jag får mat är det lugnt.” - Elev68
”Oftast så kan mamma inte betala, men hon brukar fråga en del släkt och ibland kan vi
låna ihop till det så att jag kan följa med. Mest har skolan gratis aktiviteter. Men sen
måste vi handla mat på utflykten.” - Clara, 16 år69
Att elever förväntas bidra ekonomiskt till aktiviteter som är del av skolundervisningen medför att barn riskerar
att utestängas och därmed diskrimineras på grund av familjens ekonomiska situation. Det kan påverka både
känslan av delaktighet och studieresultaten, och därmed både trygghet och likvärdighet i skolan.
Forskning har visat att förskolan har störst betydelse för barn vars föräldrar har begränsade socioekonomiska
villkor och för barn i andra utsatta situationer. För att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta
situationer är föräldrarnas möjlighet till egen försörjning av särskild betydelse. I synnerhet för ensamstående
föräldrar är möjligheten att ta ett erbjudet arbete med arbetstider utanför normal kontorstid helt beroende av
tillgången till barnomsorg. Den nya skollagen från 2010 säger att kommunerna ”ska sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”. Detta är en formulering som inbjuder till olika
tolkning i olika kommuner och bidrar till de kommunala olikheter som vi uppmärksammar på flera punkter
i denna rapport.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen tar på största allvar den minskande likvärdigheten i svenska
skolor och gör en omfattande genomlysning av orsakerna
- A
 tt regeringen möjliggör för skolan att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
genom väl avvägda system för differentierat stöd
- A
 tt Skollagen förtydligas så att den obligatoriska skolan följer Barnkonventionen
och är helt avgiftsfri
- A
 tt alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg även under
så kallad obekväm arbetstid

Under 2012 erbjöd 33 av Rädda Barnens lokalföreningar läxhjälp på 50 platser. 750 barn omfattades av
verksamheten. Detta är en temperaturmätare över situationen i svenska skolor och indikationen från många
lokalföreningar är att behoven av läxhjälp ökat i hela landet, särskilt bland mellanstadieelever, äldre barn och
barn med invandrarbakgrund.
”En del elever kan få mycket stöd av sina föräldrar där hemma och en del kanske inte
får det. Det är inte riktigt rättvist.” - Elev, Luleå70
”De har känt sig sedda och fått den hjälp de kanske saknar hemma.” - Lärare71
”Läxorna blir gjorda, när de har läxhjälp. När de inte har läxhjälp har dessa elever
inte gjort sin läxa.” - Lärare72

32

Rädda Barnens tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående Sveriges femte rapport

Rädda Barnens lokalföreningar rapporterar om stora behov och ett stort intresse för läxhjälp, men också om
betydande skillnader i det studiestöd kommuner och enskilda skolor erbjuder.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt alla elever ska vara garanterade minst två lärarledda timmar studiestöd
per vecka, i anslutning till skoldagen

Elevhälsa
Ett område där vi ser stora kommunala skillnader är i uppfyllandet av Skollagens krav på elevhälsan. Alla
elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. ”Tillgång till” betyder i realiteten olika beroende på var man bor. Exempelvis varierar,
enligt Psykologförbundet, antalet elever per psykolog stort mellan olika kommuner. Förbundet rekommenderar
minst en heltid per 500 barn, något som Rädda Barnen ställt sig bakom. Endast enstaka kommuner lever
upp till detta. Genomsnittet är 1600 barn/heltid, och många kommuner anger att det går flera tusen barn
per heltidsanställd psykolog73. I Rädda Barnens kartläggning av Garantinivån bekräftas bilden74.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen fastställer en lägstanivå för personal inom elevhälsan; följer
psykologförbundets rekommendationer om 500 elever/skolpsykolog och
utreder vilka nivåer som bör gälla för övriga personalgrupper

Mobbning
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten förstärker åtgärderna för att bekämpa mobbning och ägnar
särskild uppmärksamhet åt barn med funktionsnedsättning och barn av utländskt ursprung, samt att man ser till
att barnen själva blir delaktiga i de kampanjer som syftar till att minska mobbningen. Sådana åtgärder bör också
fokusera på nya former av mobbning och trakasserier utanför klassrum och skolgårdar, inklusive via mobiltelefon
och virtuella mötesplatser (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 59).
Regeringen rapporterar att andelen elever som upplever sig kränkta i den svenska skolan är förhållandevis
låg i internationell jämförelse (punkt 341).
”Det sker massor av kränkningar via Facebook. Det var några som bildade en grupp om
en kille i min klass. Den hette alla vi som tycker att Mickes mössa är skitig” - Elev75
Många barn känner sig otrygga och utsatta i skolan. Enligt Rädda Barnens Ung Röst-enkät 2011 har 7 % av de
barn som svarade blivit mobbade. 14 % av flickorna respektive 6 % av pojkarna har blivit utfrysta (10 % av
alla). 30 % av dem som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att kompisarna ska utsättas
för mobbning som orsak76.
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I den nya skollagen finns liksom tidigare förbud mot kränkande behandlingar och krav på skolan att agera
vid kränkningar. Nytt är plikten att anmäla och dokumentera till förskolechefen eller rektorn när en elev
upplever att den blivit utsatt för kränkande behandling. Därefter måste detta anmälas vidare till huvudmannen för förskolan eller skolan. Regeringen måste ta ett helhetsgrepp och se till att den kommunala nivån
(huvudmannen) tar uppdraget på allvar, har tillräckliga resurser och arbetar systematiskt.
Skolverket konstaterar att skolornas insatser blir sporadiska eller motstridiga när det egna engagemanget eller
kompetensen brister77. Skolinspektionen konstaterar att det är långt kvar till en trygg lärandemiljö för alla barn
och elever. Det finns bland annat omfattande brister i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling.
Planen mot kränkande behandling, som alla skolor är ålagda att göra, utgår sällan från en kartläggning av
behoven i den aktuella verksamheten78.
Elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet är en förutsättning för ett effektivt arbete mot mobbning.
Rädda Barnen anser att det är rektors uppgift att skapa förutsättningar för att återupprätta och vidmakthålla
förtroendet mellan elever och skolpersonal. För det krävs kontinuerliga samtal där skolpersonalen får möjlighet
att formulera ett gemensamt förhållningssätt och prata ihop sig om hur och när de ska agera. Även på skolor
som har varit präglade av ett ”tufft klimat” har man framgångsrikt lyckats reducera andelen kränkningar bland
annat genom att hela personalen varit engagerad i arbetet79.
Skolpersonalen kan behöva utbildning om barns rättigheter och vikten av elevinflytande. Det som kännetecknar
skolor som har lyckats skapa ett gott klimat är, förutom att hela skolpersonalen drar åt samma håll, att eleverna
får vara delaktiga i främjande insatser för att skapa ett gott klimat. Det finns också erfarenheter som säger att
mobbning minskar om skolor satsar på relationsskapande insatser mellan eleverna80.
”Mycket av det som händer på nätet fortsätter som konflikter och bråk i skolan”
- Lärare på en mellanstadieskola, deltagare på en Rädda barnen utbildning

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen ger kommuner och skolor förutsättningar för att framgångsrikt
arbeta för nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling

7. Särskilda skyddsåtgärder (art. 22, 30, 38,
39, 40, 37 b och d, 32-36)
Asylsökande barn och flyktingbarn
Kommittén uppmanar konventionsstaten att stärka sina åtgärder för att säkerställa att adekvat stöd och tillsyn
ges till barn som bor på flyktingmottagningar, liksom adekvat psykologisk och psykiatrisk vård för traumatiserade
asylsökande barn. Kommittén uppmanar konventionsstaten att vidta nödvändiga lagstadgande åtgärder för
säkerställa att en tillfällig vårdnadshavare (eller ”god man”) utses för varje ensamkommande barn inom
24 timmar efter det att barnet anlänt till Sverige, med uppgift att informera barnet om såväl dess rättigheter
som hur prövningen av ärendet går till. Kommittén rekommenderar också att ännu större ansträngningar görs
för att säkerställa lämplighet och adekvata kvalifikationer hos sådana vårdnadshavare. Kommittén vill rikta
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konventionsstatens uppmärksamhet mot sin Allmänna kommentar nr 6 (2005) om behandling av ensamkommande
och separerade barn utanför deras ursprungsland (Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 63).
”Det är mitt liv. Men jag kan inte bestämma. Jag ville inte lämna min familj.”
- Från fokusgrupp med ensamkommande ungdomar, 2012
Regeringen har inte genomfört kommitténs rekommendation från tidigare om att säkerställa att ensamkommande
barn får en tillfällig vårdnadshavare inom 24 timmar efter ankomsten. Regeringen har inte heller vidtagit
tillräckligt effektiva åtgärder för att säkerställa att eventuella barnspecifika skäl beaktas i asylprocessen.
Rädda Barnen är positiva till lagändringen år 2006 som innebar att kommunerna tog över ansvaret för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket. Många bra initiativ har sedan dess tagits för att utveckla och
kvalitetssäkra mottagandet, av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting81. Men det behövs fortfarande
tydliga nationella riktlinjer kring mottagandet av ensamkommande barn och kommunernas ansvar. Mottagandet
organiseras idag olika i kommunerna och detta innebär att stödet ett barn får beror på vilken kommun han
eller hon är bosatt i.
Mottagandet av ensamkommande barn baseras idag på frivilliga avtal mellan en kommun och Migrationsverket,
men genom en lagändring i januari 2014 ges Migrationsverket ökade möjligheter att tvångsanvisa ensamkommande barn till en kommun som inte har ett avtal om mottagande. Bakgrunden till lagändringen är att det
har varit svårt för Migrationsverket att teckna avtal om platser i samma takt som antal barn ökat82 . Detta
har i sin tur resulterat i att många barn blivit kvar i tillfälliga boenden i ankomstkommuner under en längre
period. Enligt Migrationsverkets egna uppgifter var till exempel vid slutet av år 2012 cirka 700 barn kvar
i ankomstkommunerna eftersom de inte kunde anvisas vidare83. Rädda Barnen anser även att det är viktigt att
Migrationsverkets anvisningar i första hand bygger på frivillighet men att det är allra viktigast att kommunerna
får tydliga direktiv och stöd för att kunna bygga upp ett bra mottagande.
I en forskningsrapport84 om ensamkommande barn framkommer det att standardlösningar är vanligt förekommande i socialtjänstens arbete med dessa barn. Var barnen placeras avgörs oftast av barnens ålder och
vilken kommun de hamnar i snarare än av deras individuella behov. Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2012
visar också att HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn har fler brister än övriga
HVB-hem. Det brister bland annat i kvalitet i hur boendena för dokumentation och i barnens delaktighet85.
Rädda Barnen välkomnar Socialstyrelsens pågående arbete för att ta fram en vägledning för hur socialtjänsten
ska jobba med ensamkommande barn86.
Antalet asylsökande barn i Sverige har de senaste åren ökat jämfört med föregående år87. Rädda Barnen ser med
oro på rapporter om att barn placerats på anläggningar som inte är barnvänliga eller där man är trångbodda
eller i kommuner där man inte kunnat erbjuda utbildning på samma villkor. Rädda Barnen anser att det är
angeläget att säkerställa att mottagandet håller hög kvalitet och att asylsökande barns rättigheter säkerställs
trots att antalet asylsökande barn ökat.
Migrationsverket har tagit fram egna riktlinjer för boendestandard för anläggningsboenden88. Bakgrunden till
detta var att höja kvalitén på boendena och att komma tillrätta med de skillnader som finns. Dessa riktlinjer har ett
barnperspektiv. Däremot ser vi att de i praktiken har begränsad betydelse för Migrationsverkets upphandlingar.
Den största grupp barn som kommer som asylsökande till Sverige är barn som kommer tillsammans med sina
föräldrar89. För dessa barn är det fortfarande, till skillnad från de ensamkommande barnen, Migrationsverket
som ansvarar för familjernas boende och ekonomi. Det är bekymmersamt att regeringen i sin rapport överhuvudtaget inte nämner denna grupp barn och vad som görs för att säkerställa att deras rättigheter tillgodoses.
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Migrationsverkets barnpolicy och det metodstöd som finns för att utföra barnkonsekvensanalyser får inte
tillräckligt genomslag i besluten.
Den 1 december 2010 genomfördes den så kallade etableringsreformen med syfte att påskynda nyanlända
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Reformen innebar att kommunerna fråntogs sitt samordningsansvar för introduktion och etablering. Ansvaret överfördes till Arbetsförmedlingen. Denna förändring har
inneburit att ingen aktör längre formellt ansvarar för barnens introduktion i det svenska samhället. Detta anser
Rädda Barnen är bekymmersamt.
Det finns ett stort antal barn som lever i Sverige utan lagligt tillstånd: gömda barn eller barn utan papper. Enligt
Socialstyrelsens sociala rapport år 2010 finns cirka 2000-3000 barn som lever gömda90. Rädda Barnen har
kontakt med papperslösa barn och deras familjer. Många av dessa är ensamkommande barn som avvikit på
grund av att de fått beslut om överföring till första asylland enligt Dublinförordningen (se sid 15-16).
Migrationsverkets egen statistik från år 2012 visar att av 305 avgjorda ärenden där ensamkommande fått
beslut om att en överföring skall göras till ett annat EU-medlemsland är det enbart 70 barn som självmant
har rest. 213 ärenden har överlämnats till polisen och bland dessa har 124 barn avvikit. Rädda Barnen har
kontakt med flera av dessa barn och anser att det är bekymmersamt att ensamkommande barn väljer att leva
som gömda tills de kan söka asyl i Sverige91.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt regeringen ser till att det görs en grundlig utvärdering av uppdraget
som god man för ensamkommande barn samt att nationella riktlinjer och
en tydlig uppdragsbeskrivning därefter tas fram
- A
 tt alla ensamkommande barn ska ha tilldelats en god man inom 24 timmar
efter ankomst till Sverige
- A
 tt regeringen tillsätter en utredning för att i lag slå fast att barnspecifika
skäl kan vara grund för flykting- eller annan skyddsstatus
- A
 tt åtgärder vidtas så att inget ensamkommande barn blir kvar i transit längre
tid än sju dagar
- A
 tt regeringen synliggör asylsökande barn som kommer med sin familj både
i asylprocessen och i mottagandet
- A
 tt ett formellt ansvar för barns introduktion i det svenska samhället
återinförs hos relevant aktör på kommunal nivå
- A
 tt kommuner ges tydliga direktiv och stöd att bygga upp ett bra mottagande
av nyanlända barn och deras familjer
- A
 tt säkerställa att kommuner efterföljer de riktlinjer med barnperspektiv
som finns rörande boendeförhållanden (närhet till skola, sjukvård och annan
samhällsservice, samt möjligheter till lek inomhus och utomhus mm)
- A
 tt en utredning tillsätts för att se över hur boendeformen är anpassad,
särskilt för målgruppen ensamkommande barn som inte sällan får sitt
boende lagt till HVB-hem, och hur större utrymme kan ges för individuella
lösningar och behov
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Familjeåterförening
Kommittén upprepar sin rekommendation att konventionsstaten fortsätter att förbättra sina åtgärder för
att säkerställa att flyktingars ansökningar om familjeåterförening behandlas på ett positivt, rättvist, humant
och effektivt sätt och att behandlingen inte riskerar att bryta mot barns rättigheter enligt Barnkonventionen
(jfr. Kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 65).
Rädda Barnen välkomnar det undantag från det rådande försörjningskravet som gjordes av regeringen 2010
när nya regler infördes, i fall där en person söker uppehållstillstånd på grund av anknytning och där barn är
inblandade. Familjeåterförening handlar dock om mer än försörjningskrav och möjliga undantag från detsamma.
Det kvarstår en rad problem i nuvarande lagstiftning, Utlänningslagen (2005:716), och dess tillämpning som gör
att inte alla barn och föräldrar som separerats kan återförenas. Ett exempel är ensamkommande barn som fått
uppehållstillstånd på grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” och därför enligt svensk lag inte har rätt
till familjeåterförening i Sverige. Ett annat är att det ställs krav på att barns ansökningar ska göras av en legal
ställföreträdare och ett tredje är kravet på samtycke från den andra föräldern/vårdnadshavaren. Det förekommer
även att barn, föräldrar och syskon splittras. Detta kan hända till exempel när ena föräldern saknar uppehållstillstånd och tvingas lämna landet för att söka uppehållstillstånd på anknytning från hemlandet.

Rädda Barnen rekommenderar:
- A
 tt en översyn av lagen görs och lämpliga åtgärder vidtas för att barn på ett
enkelt sätt kan återförenas med förälder/-rar

Skydd av vittnen och brottsoffer
Kommittén rekommenderar också att konventionsstaten säkerställer, genom adekvata lagbestämmelser och
föreskrifter, att alla barn som är brottsoffer eller vittnen till brott, exempelvis barn som är offer för utnyttjande,
våld i hemmet, sexuell och ekonomisk exploatering, bortförande eller människohandel, eller vittne till sådant
brott, ges det skydd som konventionen kräver och att konventionsstaten till fullo beaktar FN:s Riktlinjer om rättskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för eller vittnen till brott (bilaga till Ekonomiska och sociala rådets
resolution 2005/20 från den 22 juli 2005) (Kommitténs slutsatser 2009, p. 72).
”Jag kan förstå att man blir sen. Det förlåter man. Det blir jag också ibland. Men inte hur
sen som helst. Om man säger att man ska bli klar på tre månader kan jag inte förlåta att
det tar mer än ett år” - Flicka92
Rädda Barnens egna undersökningar visar på stora regionala skillnader i handläggningstiderna hos polis och
åklagare efter det att en anmälan har inkommit. Det är tydligt att brott mot vuxna alltför ofta går före brott
mot barn93. Detta trots den lagstiftning som tydligt reglerar att brott mot barn ska utredas skyndsamt. De
utdragna processerna riskerar därmed att förvärra de redan utsatta barnens situation ytterligare. Långa handläggningstider leder till försämrade möjligheter att utreda brottet på ett adekvat sätt, försämrade möjligheter
att skydda barnet från eventuell fortsatt utsatthet och minskar barnets möjligheter till att få bearbeta det som
har hänt och komma vidare. En viss förbättring har skett sedan Rädda Barnen börjat följa upp handläggningstiderna, men fortfarande är handläggningstiderna oacceptabelt långa på flera håll i landet.
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Rädda Barnen rekommenderar att:
- A
 tt polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot
barn skyndsamt
- A
 tt samverkan mellan berörda myndigheter prioriteras för att säkerställa
både ett bra bemötande av barnet och en hög kvalitet på förundersökningarna
- A
 tt misstankar om brott mot barn utreds noggrant och barns rätt att komma
till tals och få information tillgodoses
- A
 tt den rekommendation som idag finns om att barn ska förhöras av polis
senast inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott blir lagstadgad
- A
 tt barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp får sina
rättigheter tillgodosedda på samma villkor oavsett bostadsort och inom
lagstadgad tid

Barn behöver ett bättre skydd då de bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer. De åtgärder som
regeringen hänvisar till räcker inte (punkt 191). Dessa barn har status som brottsoffer, men kan trots detta
inte vara målsägande i rättsprocessen. Det innebär att de inte får eget målsägandebiträde, inte kan höras av
polis utan vårdnadshavares tillstånd, samt har svårare att få ersättning för den skada de lidit.

Rädda Barnen rekommenderar:
- Att barn som bevittnat våld ska kunna vara målsägande i rättsprocesser
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