


BARNKONVENTIONENS INNEHÅLL

Artikel 2:  Alla barn är 
lika mycket värda och 
har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras.

Artikel 3:  Vid alla beslut 
som rör barn ska i första 
hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets 
bästa. 

Artikel 6:  Barn har rätt 
till liv, överlevnad och 
utveckling.

Artikel 12:  Barn har rätt 
att uttrycka sin
mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. 
Hänsyn ska tas till barnets 
åsikter utifrån barnets 
ålder och mognad.

Det finns också tre tilläggsprotokoll som handlar om:

1. barn i väpnade konflikter 

2. handel med barn, barnprostitution och barnpornografi

3. barns klagorätt

54 rättigheter med fyra grundläggande principer:



BARNKONVENTIONEN SOM LAG

• Hela konventionen inkorporeras och är 
svensk lag från 1 januari 2020.

• Ett sorts skyddsnät då övriga lagar inte 
räcker till. Fyller luckor där barns 
rättigheter inte synliggörs eller uppfylls. 

• Fortsatt anpassning krävs, så kallad 
transformering.

• Det enskilda barnets rättssäkerhet stärks.

• Konkretiserar arbetet och prövningen av 
vad som är barnets bästa.

•
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OFFENTLIG VERKSAMHET

• Stat, landsting och kommun.

• Tydligt ansvar som regleras när 
barnkonventionen är lag.

• Barnets rättigheter ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som 
görs i beslutsprocesser i mål och 
ärenden som rör barn.

IDEELL VERKSAMHET

• Idrottsförening, teatergrupp och scoutkår.

• Barnkonventionen som lag är inte skriven 
direkt för ideell verksamhet. 

• Egna stadgar, policy och anvisningar styr.

• En kommuns uppdrag och riktlinjer kan 
påverka verksamheten. Till exempel 
kriterier för bidrag eller tillgång till lokaler.
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3 VIKTIGA PERSPEKTIV:

Barnrättsperspektiv 
Barn har rättigheter och beslut och handlingar som 
rör barn ska utgå från barnkonventionen.

Barnperspektiv
Vuxna tänker sig in i barns situation, funderar över 
hur besluten påverkar barn och vad som egentligen 
blir bäst för dem. 

Barnets perspektiv
Barn är unika och självständiga individer med egna 
synsätt och uppfattningar. För att få ett barns 
perspektiv i en fråga krävs att vi vänder oss till 
barnen, lyssnar på dem och hör hur de ser på beslut 
och verksamheter. 



IDROTTSRÖRELSENS STYRDOKUMENT

Riksidrottsförbundet
”All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är 
medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten 
lever upp till det som står i RF:s stadgar, anvisningar för barn- och ungdomsidrott och idéprogrammet Idrotten Vill.”

Värdegrund
All verksamhet ska utgå ifrån:

- glädje och gemenskap
- demokrati och delaktighet
- allas rätt att vara med
- rent spel

Revideras nu 



METODER & PRIORITERINGAR

Utse vilka som ska arbeta med värdegrundsfrågor och barnkonventionen. 
Är det styrelsen? En särskild arbetsgrupp eller kommitté? På vilket sätt inkluderas barn och unga?

Bestäm var ni börjar och vad ni ska arbeta med.
Har ni en handlingsplan om något oönskat händer? Har ni gått igenom era styrdokument och hur de stämmer överens med 
Riksidrottförbundets styrdokument? Finns det någon fråga som känns särskilt relevant att ta tag i och utveckla?

Kommunicera vad ni vill och vad ni gör.
På vilket sätt synliggör ni värdegrund och goda exempel? Hur kommunicerar ni kring regler och överträdelser? Hur uppmuntrar ni till 
inflytande och delaktighet?



BRA ATT DISKUTERA GRUNDPRINCIPERNA

Artikel 2:  Alla barn är lika mycket 
värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras.

Artikel 3:  Vid alla beslut som 
rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

Artikel 6:  Barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling.

Artikel 12:  Barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska 
tas till barnets  åsikter utifrån 
barnets ålder och mognad.

Är alla barn välkomna till vår 
verksamhet? Vilka är med? 
Vilka saknar vi? Hur 
välkomnar vi barn? Behövs 
särskild anpassning? Vem är 
ansvarig för hur vi når ut och 
möter barn?

Hur gör vi för att fatta beslut 
och driva verksamhet som är 
bäst för barn? Vad är vi bra 
på? Vad kan vi utveckla? Vem 
är ansvarig för att besluten 
blir bäst för barn? Vad gör vi 
om vi tycker olika?

Är vår verksamhet trygg för 
barn? Hur ser det ut i vår 
verksamhet vad gäller 
kränkningar och övergrepp? 
Vet vi hur barn upplever det? 
Finns det saker vi behöver ta 
reda på? Hur gör vi när vi får 
kännedom om att ett barn far 
illa? Vem ansvarar för 
åtgärder?

Kring vilka saker kan och får 
barn vara med och 
bestämma? Hur ger vi barn 
inflytande och delaktighet? På 
vilket sätt lyssnar vi på barn? 
Vem är ansvarig för att samla 
in barns röster och åsikter?



NEDSLAG I VERKLIGHETEN

Idrottsforskning.se, 13 maj 2019 Aftonbladet 14 augusti 2019 



FRÅGOR?


