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Nationellt genomförande av FNs konvention om barnets rättigheter

Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i
barnkonventionen - en kartläggning

Regeringen ser ett behov av samlad kunskap inför framtida överväganden
och beslut för att genomföra regeringens barnrättspolitik. Mot den
bakgrunden har en kartläggning gjorts för att belysa svensk lagstiftnings
och praxis överensstämmelse med rättigheterna i konventionen om
barnets rättigheter. Möten om promemorians omfattning och
disposition har hållits med Barnombudsmannen och UNICEF i Sverige.

Lyssna mer till barn och unga

Regeringen anser att barns och ungas egna perspektiv måste tas tillvara i
högre utsträckning på alla nivåer. Detta är en viktig del i strategin för att
stärka barnets rättigheter. Regeringens målsättning är att beslutsfattare
och relevanta yrkesgrupper ska få ökad kunskap om barnets rättigheter
och hur dessa kan bli verklighet i berörda verksamheter. Bland annat
behöver metoder och arbetssätt för att lyssna till och samtala med barn –
med hänsyn tagen till barns olika förmågor och förutsättningar att
komma till tals – utvecklas liksom förmågan att uppmärksamma barns
behov i olika sammanhang, t.ex. när barns uppväxtvillkor påverkas av
händelser inom familjen, som missbruk eller sjukdom.
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En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
landsting om att stärka barnets rättigheter/Utveckling av
barnrättsperspektivet i verksamheter

Myndigheter, kommuner och landsting ska tolka och tillämpa lagar och
förordningar så att åtagandena enligt barnkonventionen och andra
internationella överenskommelser som rör barnets rättigheter
respekteras i praktiken, i beslut och åtgärder. Regeringen har ingått en
överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting i syfte att
intensifiera och utveckla arbetet med barns rättigheter.
Regeringen anser att det krävs en fortsatt utveckling av
barnrättsperspektivet inom statliga myndigheter. I detta sammanhang
har Barnombudsmannen en viktig roll i att driva på genomförandet av
barnkonventionen i såväl kommuner, landsting som statliga
myndigheter.

Tematiska dialoger för ökad samsyn och samordning i barnrättsfrågor

Regeringen har tagit initiativ till återkommande temadialoger med
Barnombudsmannen, Sveriges kommuner och landsting,
frivilligorganisationer som arbetar för barnets rättigheter och andra
relevanta aktörer om hur Sverige ytterligare kan stärka barnets
rättigheter.
Kommuner och landsting har ansvaret för de flesta av verksamheterna
som rör barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter.
Regeringen har därför gett ekonomiskt stöd till uppbyggnad och
genomförande av de första Barnrättsdagarna i juni 2010, som är ett
samarbete mellan Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
och Barnrättsakademin vid Örebro universitet. Syftet med
Barnrättsdagarna är att via årliga konferenser sprida kunskap och
inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i
kommuner och landsting/regioner.
Förstärkning av Barnombudsmannen – ett förbättrat uppföljningssystem

För att kunna vidta lämpliga åtgärder och göra prioriteringar som rör
barn är det nödvändigt att ha god kunskap om barns levnadsvillkor på
lokal, regional och nationell nivå. Barnombudsmannen har haft i uppdrag
att utveckla en plattform för att följa barns levnadsvillkor inom olika
områden utifrån barnkonventionen, ett uppföljningssystem för
barnrättspolitiken.
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Uppföljningssystemet ska användas för att mäta och beskriva de aspekter
av barns levnadsvillkor som regeringen bedömer är centrala ur ett
barnrättsperspektiv och ge en samlad bild av barns levnadsvillkor.

Samarbetssamtal för föräldrar som separerar

Enligt socialtjänstlagen är kommuner skyldiga att erbjuda samtal till par
med barn som separerar under sakkunnig ledning för att nå enighet i
frågor om vårdnad, boende och umgänge - så kallade samarbetssamtal.
Regeringen vill förbättra stödet till föräldrar genom att utveckla arbetet
med samarbetssamtal. Samarbetssamtalen syftar till att finna lösningar
som är till barnets bästa.

Fortsatt EU- och internationellt arbete

Regeringen prioriterar det internationella arbetet med att främja barnets
rättigheter. Sverige ska profilera sig såväl inom EU, Europarådet som i
övriga internationella sammanhang som en aktiv aktör i arbetet för
barnets rättigheter. Regeringen ska därför bidra till förverkligandet av
Europeiska kommissionens Agenda för barnets rättigheter samt till
arbetet med att ta fram en ny strategi för barnets rättigheter inom
Europarådet. Samarbetet med FN:s generalsekreterares särskilde
representant för våld mot barn är prioriterat. Frågorna om att stoppa allt
slags våld mot barn, att bekämpa sexuella övergrepp mot och
exploatering av barn i alla sammanhang, inklusive i samband med turism
och resande, samt att värna om rättigheterna för barn med
funktionsnedsättning är några exempel på frågor som är prioriterade i det
internationella arbetet.

